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Dit gedachtenisprentje zal een 

blijvende herinnering zijn aan 

WIiheimina Suzanna 
Oude Lenferlnk 

In ons gebed blijven we haar 

gedenken. 

Ze werd geboren op 24 maart 1906 in Flerin
gen en is overleden, gesterkt door het Sacra
ment van de Zieken , op 27 januari 1990. 
Na de uitvaartdienst in de parochiekerk van 
Fleringen is ze daar op het R.K. kerkhof te 
rusten gelegd. 

Zij heeft een groot deel van haar leven doorge
bracht in de ouderlijke boerderij. Ze had veel 
contacten met de naaste en verdere omgeving, ze 
was voor iedereen een gewaardeerde vrouw. Over 
die jaren kon ze op latere leeftijd met plezier 
vertellen. Veel herinneringen uit haar jongere 
jaren kwamen dan naar boven; plezierige en 
weemoedige herinneringen. 
In de plaatselijke vereniging, de K.P.O., heeft ze 
verschillende bestuursfuncties vervuld. Met volle 
inzet en kenn is van zaken nam ze die functie waar. 
Zo gingen de jaren voorbij: zorgend, pratend en 
op zijn tijd een feestje, want daar hield ze van. 
Haar tachtigste verjaardag heeft ze groots ge
vierd, ze hield er een dankbare herinnering aan 
over. 

Verscheidene jaren heeft zij gewoond in de Ees
hof. 

Na meerdere jaren in een zorgwoning ging ze naar 
het verzorgingshuis, waar hulp altijd aanwezig is, 
de hele dag kon ze rekenen op de hulp van haar 
buurvrouw: Dini van Aken. 

Zolang het nog kon, was zij aanwezig bij do 
dagelijkse viering van de Eucharistie. 
De laatste jaren toen de gebreken erger werden, 
heeft ze een pijnlijke periode meegemaakt. Fami
lie en kennissen, die haar altijd al veel hadden 
bezocht, hebben toen vooral door veel bezoek 
verlichting gegeven en afleiding bezorgd, bijzon
der tijdens de vele weken die ze in het ziekenhuis 
heeft doorgebracht. 

Plotseling is ze overleden, niet onvoorbereid. 
Ze heeft haar leven in handen gelegd van haar 
God en Vader. Wij bidden dat ze nu mag voort
leven in de vrede van het Vaderhuis, de hemel. 

Voor uw belangstelling tijdens ziekte en mede
leven ondervonden na het overlijden van onze 
lieve zuster, schoonzuster en tante, zeggen wij U 
hierbij onze oprechte dank. 

Fam. Oude Lenferink 

Fleringen, 31 januari 1990 


