
om je heengaan treuren wij 
om wat je was zijn wij dankbaar 



t 
In dankbare herinnering aan 

Siny Oude Lenferink - Nijhuis 

weduwe van Gerrit Oude Lenferink, 
moeder van John t. 

Siny groeide op in Groot Agelo, waar ze op 25 juli 
1932 was geboren. Door het overlijden van haar 
Moeder kreeg ze op 14-jarige leeftijd de zorg voor 
het gezin en voor de winkel en het café. Geen ge
makkelijke taak, zo jong, maar ze heeft het op een 
voortreffelijke en voorbeeldige manier gedaan. We 
kijken er nu nog steeds met respect en dankbaar
heid op terug. Ze had geen sterke gezondheid, 
maar ze probeerde vrolijk en opgewekt te blijven. 
Als het maar even kon, leefde ze mee met het lief 
en leed van hen die haar dierbaar waren. Die aan
dacht en dat medeleven zullen we zeker missen. 
Op 26 mei 1966 trouwde ze met Gerrit Oude 
Lenferink. Samen werkten ze hard op de boerderij ; 
lang niet altijd een gemakkelijke tijd. Ze kregen op 
latere leeftijd hun zoon John. Hij was hun grootste 
bezit . Daar bouwden ze hun toekomst op. Toen 
John in december 1995 overleed, scheen alle zin 
van het leven verdwenen, maar haar rotsvaste ge
loof hield haar op de been. 
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Haar vertrouwde novene-gebed, dat steeds onder 
het kleed van de keukentafel lag, wees haar de 
weg. Maar de beker van het lijden was nog niet 
leeg. In juni 1997 overleed haar man Gerrit en 
toen scheen ze definitief gebroken. Ze gaf aan dat 
ze niet meer alleen kon zijn ; dat ze mensen om 
zich heen nodig had. Goddank waren die er, in 
haar familie en trouwe vriendenkring. En ze was 
heel dankbaar voor die steun. Ze vroeg nooit iets 
voor zichzelf; was bang een ander tot last te zijn. 
Het bericht dat er woonruimte voor haar was in 
huize Franciscus in Ootmarsum was net binnen, 
toen ze werd opgenomen in het ziekenhuis . Daar 
is ze, voorzien van de Ziekenzalving, vredig inge
slapen op 17 december 1997, de verjaardag van 
Gerrit. 
Het aloude gebed van de Kerk - "in uw handen, 
Heer, beveel ik mijn geest" - zouden haar woorden 
kunnen zijn. 
Als nabestaanden hebben we vrede met dit ster
ven, omdat we als gelovige mensen weten dat 
Siny met Gerrit en John herenigd is. 
In die zekerheid kunnen we een plaats geven aan 
ons verdriet en zullen we dankbaar alle liefde en 
goedheid van dit mensenleven blijven gedenken. 

Voor uw belangstelling en medeleven, in welke 
vorm dan ook, willen wij U van harte bedanken . 

Broer, zus, zwagers 
en schoonzusters 
Neven en nichten 


