
Stilte 

Marie Jansink-Lotgerink 
weduwe van Herman Jansmk 

is van ons heengegaan op 29 september 2000. 
Zij werd geboren op 19 augustus 1914 te Losser. 
We hebben een laatste keer afscheid van haar 
genomen in de Uitvaartdienst in de Moeder Teresa
kerk in Hengelo (Ov.) op 4 oktober 2000. 

Verbazing en verdriet, groot verdriet vervulden ons, 
haar kinderen en kle1nk1nderen, toen we hoorden dat 
Moeder, Oma plotseling in het ziekenhuis was opge
nomen na een herseninfarct. 
Hoe was dat mogelijk?! Ze leek nog zo gezond. In 
juni 2000 vloog ze nog, samen met Anny, naar 
Lourdes. Genoten. gebeden en gezongen heeft ze 
daar! Ze trok er nog regelmatig op uit, naar kinde
ren, andere fam1he. kennissen. In augustus was ze 
86 jaar geworden. Ze zei toen nog: "Ik wil zo wel 90 
worden.• 
Toen kwam dat bericht over haar opname m het 
ziekenhuis. 

Moeder, we hebben met elkaar een rijk leven gehad. 
We hebben vele momenten van liefde, van plezier 
gekend! Momenten van verdriet zijn we door ge
zamenlijke inspanning te boven gekomen. Er waren 
soms ogenblikken dat het je moeite leek te kosten 
ons los te laten. Op jouw eigen manier ging je daar 
mee om. Zo was je bijv. pas weer helemaal rustig, 
wanneer iedereen veilig terug was gekeerd van va
kantie. 
Je bent altijd trots geweest op je kinderen. Je zei 
altijd: "Ik heb alleen maar dochters en zonen; geen 
schoondochters en schoonzoons." 
Van ie kleinkinderen kreeg je nooit genoeg. Hoe klein 
of hoe groot ze ook waren. je stond altijd voor onze 
kinderen klaar. Eerst samen met Vader. later, na z11n 
overlijden in 1992, alleen. Je bent heel lang erg ver
drietig geweest na Vaders sterven. De laatste jaren 

slaagde je er meer en meer in dit verdriet een plaats 
in je leven te geven. 
We zijn heel blij dat we op zondag 24 september 2000 
zo intens en zo persoonli1k afscheid hebben kunnen 
nemen van elkaar, toen je het Sacrament van de Zie
ken ontving. 
Moeder, bedankt voor alles en neem veel groeten 
voor Vader mee. 

Oma, je zong voor ons. je speelde met ons, je nam 
ons b11 je in bed ( Opa moest dan maar een beetje 
opschuiven). Je rolde met ons over de vloer en groef 
kuilen met ons op het strand. 
We mochten altijd logeren bij jullie toen Opa nog 
leefde en ook daarna. Je vergat nooit een verjaar
dag, ook niet toen ie wat minder goed kon lopen. 
Wat hebben we veel plezier gehad toen we ie 85e 
verjaardag vierden! 
We hebben allemaal kleren gedragen die jij had ge
maakt in je eigen •mode-atelier' achter het huis aan 
de Leurinkstraat en later in het kamertje aan de 
Emmaweg. 
Je was altijd benieuwd naar hoe het met ons ging. 
Oma. dankjewel voor het warme en mooie afscheid 
op zondag 24 september 2000. Doe je Opa de 
groeten? 

Ons Moeder, Oma, ook al zei ze bij het afscheid dat 
ze nog graag een paar 1aar bij ons had willen blijven, 
was er klaar voor om de laatste schreden op haar 
levensweg te zetten. Ze had een groot vertrouwen in 
Maria. Daarom was ze zo blij dat ze naar Lourdes 
kon gaan. Op haar verzoek staat er een foto van Q.L. 
Vrouw van Lourdes op dit gedachtenisprentje. 
Zij leeft voort in onze herinnering. 
Bram Vermeulen zingt het zo: 'dood ben ik pas als 111 
mij bent vergeten." 

Wij danken u en jullie die door aanwezigheid en 
betrokkenheid met ons meeleven. 
Kinderen en kleinkinderen 


