
t Weinig nemen en veel geven 
a1t11d hartelijk en warm. 

Als de mensheid zoals 111 was 
was de wereld niet zo arm. 

Met liefde denken we terug aan 

Fien Weierink-Segerink 

echtgenoot van 

Jan Weierink 

Geboren 9 oktober 1925. 
Overleden 21 april 2008. 

Na een plechtig gezongen uitvaart op 25 apnl 2008 
in de parochiekerk van H.H. Simon en Judas te 
Ootmarsum hebben we haar te ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof aldaar. 

Fien werd geboren op 9 oktober 1925 in Oldenzaal 
in een warm gezin. Ze had 3 broers en 5 zussen. 
In 1949 trouwde ze met Hennie Groenefeld. Dit 
huwelijk duurde slechts 1 jaar. Tijdens de laatste 
weken van haar zwangerschap van hun eerste kind. 
Hennie, verongelukte haar man. 
Na zware jaren ontmoette ze op de kermis in 

Ootmarsum Jan We1erink. Met hem trouwde ze in 
1958 en samen bouwden ze een huis aan de Mors 
1n Ootmarsum. Op deze plek werden hun kinderen 
geboren. En later kwamen, tot haar grote plezier, 
ook regelmatig haar kleinkinderen en achter1deink1n
deren op bezoek. Het plotselinge overlijden van haar 
zoon Hennie in 2001, was een grote klap voor haar. 
Deze is ze nooit weer te boven gekomen. 
Fien was een ingetogen vrouw. Haar leven was 
sober en niet altijd gemakkelijk, maar ze wist er het 
beste van te maken. Ze genoot van de fietstochten 
en wandelingen die ze samen met Jan maakte in de 
omgeving van Ootmarsum en op het Springendal. 
Haar leven kenmerkte zich door hard werken voor 
haar gezin, thuis en in de tuin. 
De laatste jaren werd haar gezondheid steeds 
minder, ze verloor langzaam de grip op haar leven. 
We zijn dankbaar voor de liefde en zorg die we van 
haar kregen. We zullen haar enorm missen. 

Dag Fien, ma, oma en overgrootmoeder, 
bedankt voor alles. 

We willen iedereen bedanken voor de steun, belang
stelling en medeleven. 

Jan Weierink 
Kinderen. 
kleinkinderen en achter1deinkinderen 


