


Een fijne en dankbare herinnering aan 

Riky Oude Weernink-Vogelzang 

Weduwe van Bertus Oude Weernink 
Levenspartner van Henk Elferink 

Ze werd geboren op 9 januari 1935 
te Enschede. Na voorzien te zijn van het Sacrament 

der zieken, overleed ze 
op 11 januari 2008. 

Ma groeide op in een zeer hecht gezin bestaande uit 
vader, moeder, 1 broer en zes zussen. 
Eind 1953 leerde ze Bertus Oude Weernink kennen 
tijdens het dansen bij 'de Vluchte'. De liefde werd 
beklonken met een huwelijk op 24 september 1958. 
Het heeft haar 2 zoons gebracht en uiteindelijk 2 
schoondochters en 4 kleinkinderen. 
Centraal in het leven van Ma heeft altijd het vereni
gingsleven gestaan. Vooral ons clubje Emos speelde 
hierin een hoofdrol , de wedstrijden van het eerste 
elftal werden bijna nooit gemist. Daarnaast is ze ook 
bij de carnavalsvereniging 'de Krummelstekkers' en 
bij Gunia zeer actief geweest. Veel vrijwilligerswerk 
deed Ma bij Het Achtervoort en speeltuin Het 
Mekkelholt. 
Je zult denken dat ze geen tijd meer overhad voor 
hobby's, maar de woensdag- en zaterdagmiddag 
was er tijd voor cryptogrammen met Miny en later 
telefonisch met tante Bep uit Voorburg. 
Helaas heeft haar leven ook veel tegenslagen 
gekend, waarbij het overlijden van Pa op 14 decem
ber 1994 de grootste was. Na een huwelijk van 36 
jaar kwam er een einde aan een heel gelukkige 

periode. Het duurde 2 jaar voordat ze haar geluk 
terug vond bij Henk. Hoe belangrijk dit voor haar 
was bleek wel uit het feit dat ze zelfs haar vliegangst 
overwon. Vele fijne vakanties hebben ze samen 
meegemaakt. 
In 2004 kreeg Ma helaas te horen dat ze darmkanker 
had. Dat was een flinke domper op hun toekomst
plannen. De één na de andere tegenslag kreeg ze te 
verduren. De negatieve uitslagen van de onderzoe
ken deden haar veel pijn , maar het meeste verdriet 
was voor haar toch wel het verlies in 2006 van eerst 
broer Jan en later haar tweelingzus Miny. Ondanks 
alles bleef Ma positief en bleef ze vechten voor haar 
eigen gezondheid. 
Toen in oktober 2007 het bericht kwam dat de artsen 
niets meer voor haar konden betekenen stortte haar 
wereldje in. Er werden geen strohalmen meer aan
gereikt waar ze zich aan vast kon klampen en het 
werd steeds duidelijker dat ze deze strijd niet kon 
winnen. Toch bleef Ma voor haar omgeving altijd lief, 
zorgzaam en vol humor. Dit was typerend voor haar 
karakter. Tot aan het einde toe nog even 1000 joke
ren met de kleinkinderen, die dit geweldig vonden. 
Ze heeft 3,5 jaar geknokt voor wat ze waard was. 

Nu zij voor ons veel te vroeg is heen gegaan kunnen 
we alleen nog zeggen: familieleden en vrienden, 
samen hebben wij plezier gemaakt en gehuild, 
samen gaan we verder. 
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