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Leny 

Echtgenote van 
Hendrikus Johannes Mana Sprakel 

Zij werd 1n Oldenzaal geboren op 
27 december 194 7 en 1s, na een langdurig 

z1ektebed, op 15 JUll 2003 overleden. 

Geboren in een groot gezin heeft zij vroeg 
geleerd om veel te geven en weinig te nemen. 
Op 23-jarige leeftijd leerde zij Henk kennen en 
zij trouwden in 1972. Door haar zorgzame en 
liefdevolle karakter werd ze snel opgenomen 
door de familie van Henk en werd zij als een zus 
voor Henk's broer en zussen. Z1J stond voor 
iedereen klaar met raad en daad, zelfs tijdens 
haar ziekte. Met haar kinderen, Dennis en 
Pascal was ze alt11d in de weer. Ze ging met hen 
overal mee naar toe, zoals naar voetbal of 
zwemles. Haar tuin was een speelplaats voor 
alle kinderen uit de buurt. Niets was haar te 
veel. "Als ze later groot z11n , maken we er iets 
moois van", zei ze dan En dat heeft ze ook 
gedaan . Vol O\ Jave was ze bezig met het 
onderhoud var ..=· + r1. Ook in huis was ze 

veel bezig. Met haar gevoel voor stijl en detail 
was het huis altijd gezellig en knus. Het jaarlijk
se weekend met de familie was haar zeer dier
baar. Zelfs d•t jaar heeft ze er alles aan gedaan 
om toch te proberen mee te gaan. Haar ziekte 
heeft haar dit jammer genoeg belet. Haar kinde
ren liet ze altijd hun eigen keuzes maken, want 
zij wist dat z11 goed terecht zouden komen. Zeer 
trots was ze op haar zoons, maar ook af en toe 
bezorgd om hen. Erg bhJ was ze dan ook dat 
haar zoons eindelijk beiden met een vriendin 
thuis kwamen. De confrontatie met haar ziekte 
viel haar zwaar. Na de operatie en intensieve 
behandelingen zei ze: '1k hoop dat ik er nog 10 
jaren bij krijg". Het ziin er slechts 6 geworden. 
Het laatste iaar, waarin zij bedlegerig werd heeft 
z11 zich moedig en sterk gedragen. Z1J vond het 
f11n om thuis verzorgd te worden. Wat haar veel 
steun gaf. was de oprechte belangstelling en 
hulp van familie. vrienden en kennissen. Haar en 
onze bijzondere dank gaat uit naar het perso
neel van de Thuiszorg-Enschede-Haaksbergen, 
de Leendert Vriel-stichting en het MST 
Enschede. De positieve mstellmg tijdens haar 
ziekte heeft ook ons gesteund. De vele levens
lessen zullen ons altiJd b1J bh1ven, 

Leny, ma, we missen je nu al. 

Henk 
Dennis en Esther 
Pascal en Marjolein 


