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"Geef je gunsten aan iedereen die leeft en misgun 

ook de dode je gunst niet " 

( Ecclesiasticus, 7:33) 

In dankbare herinnering aan 

Mineke Luijerink 
Zij werd geboren op 11 augustus 1925 te Overdinkel 
en ontving de doopnamen Hermine Rika Truida. 
Onverwacht overleed zij in het ziekenhuis te 
Enschede, 'n paar dagen na haar 77 st• verjaardag, op 
16 augustus 2002. Wij namen afscheid van haar tij
dens de uitvaartplechtigheid met Eucharistieviering in 
de Gerardus Majel/akerk te Overdinkel op 21 augus
tus, waarna de begrafenis volgde op het R.K. Kerkhof 
aldaar. 

De wieg van Mineke, die in 1925 het levenslicht aan
schouwde, stond aan de Strootsweg 6. Hoewel ze 
reeds op jonge leeftijd het ouderlijk huis verliet om te 
studeren, eerst in Emmer Compascuum, en later 
elders, om zich voor te bereiden op haar levenstaak 
van zorg, vooral in Hengelo en Enschede, bleef het 
gevoel van verbondenheid met "thuis" altijd bestaan. 
Ook tijdens haar drukke werkzaamheden, eerst als 
verpleegster en wijkzuster, en later tien jaar lang als 
directrice van het Hervormd Rusthuis, vond de plichts
getrouwe en hardwerkende Mineke elke zondag wel 
een paar uurtjes 'tijd om', alleen of met anderen, even 
naar 'huis' te gaan. De patroonheillige van haar 

Overdinkel , Gerardus Majella, heeft ze altijd in ere 
gehouden. Het Mariaoord Lourdes heeft ze per auto 
bezocht. Onze herinneringen aan tante Mineke gaan 
ook naar vroeger, de trimbaan, de geitjes, en andere 
plaatsen, ze zijn dierbaar en kostbaar. Ze heeft de laat
ste 17 jaar genoten van haar pensioen en van haar 
onafhankelijkheid, klassieke muziek, sauna, vakantie, 
puzzelen, kaarten, zwemmen, autoritjes maken, 
samen met haar vriendinnen. Waar iemand minder 
goed kon vulde de een de ander aan. Minekes auto 
bood altijd uitkomst. Wat gezondheid betreft moest ook 

· de eens zo sterke, hardwerkende en energieke "Zuster 
Luijerink" steeds meer inleveren. Beide heupen- en 
knieoperaties maakten het lopen enigszins gemakkelij
ker, maar het zelfstandig wonen werd steeds moeilij
ker, ondanks voortdurende, nabije, goede, liefdevolle 
en trouwe hulp. We maakten ons echt zorgen, ook al 
deed ze zich zelf sterk en goed voor. Opname in het 
verpleeghuis leek onvermijdelijk, maar het is, gelukkig 
voor haar, niet verder gekomen dan plannen, want ze 
zag er als een berg tegenop. 

Mineke, je bent nu opgenomen in het Vaderhuis, de 
plaats van rust en vrede, die God heeft bereid voor 
allen die in Hem geloven en Hem liefhebben. Jij hebt 
God liefgehad in zoveel medemensen, aan wie jij 
jarenlang je liefdevolle zorg namens Hem mocht 
geven, en vaak mocht begeleiden in hun sterven. 
Moge ook jij nu genieten van het eeuwige leven. Dank 
voor alles wat je ons gegeven hebt en voor ons bete
kend hebt. Rust in vrede. 

Wij zeggen u onze hartelijke dank voor al uw steun en medele
ven na het overlijden van onze goede en dierbare zus, schoon
zus en tante. 

Familie Luijerink 


