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echtgenote van Jan Oude Roelink 

Zij werd geboren te Weerselo op 19 februari 1926 
en overleed volkomen onverwacht thuis in Oldenzaal 
op 17 februari 1993. 
Biddend hebben wij afscheid van haar genomen in 
de H. Antonius van Paduakerk op 22 februari en 
haar daarna te rusten gelegd op de begraafplaats 
te Oldenzaal. 

Haar dood heeft ons overvallen en het meest pijnlijke 
daarbij is, dat afscheid nemen niet meer mogelijk 
was. Waar wij het nu mee moeten doen, dat zijn de 
dankbare herinneringen aan deze blijmoedige en 
zorgzame vrouw, moeder en oma, die zo geweldig 
veel voor ons betekend heeft. 
Sinie had veel liefde en warmte te geven. Liefde 
voor haar man. met wie ze zovele jaren lief en leed 
heeft gedeeld. Ze waren elkaar tot stut en steun en 
vulden elkaar waar nodig aan. 
Samen hebben ze ook hun kinderen omgeven met 
alle liefde die in hen was. Als moeder was zij de spil 
van haar gezin. Ze dacht altijd positief. Zei gaf hun 
kinderen de vrijheid om hun eigen weg te gaan. 
Maar als ze haar nodig hadden, dan konden ze op 
haar terugvallen. 
Ze had altijd wel een opbeurend woord, een moge
lijke oplossing of een 'helpende hand'. 

Ook als oma was haar niets teveel. Graag paste ze 
op haar beide kleinkinderen en ook de kleinkinde
ren wilden graag naar hun oma, want daar was het 
altijd een beetje feest. Gastvrijheid en open staan 
voor iedereen was een eigenschap die haar sierde. 
Sinie was echter voor zichzelf hard. Het leven 
moest volgens haar gedragen worden. Je hoorde 
haar dan ook nooit klagen. Haar eigen 'slechte 
tijden' verborg ze om haar omgeving er niet mee te 
belasten. Ze had zoveel te geven, maar ze genoot 
er ook van om te ontvangen. Een klein kado of een 
mooi bouquet bloemen deden haar enorm goed. 
Het geloof is voor haar altijd een bron van kracht en 
troost geweest. Maria nam in haar leven een be
langrijke plaats in. Toen ze 65 jaar werd ging een 
lang gekoesterde wens voor haar in vervulling: 
samen op bedevaart naar Lourdes! Het Is een 
indrukwekkende reis geworden. Vanuit haar rots
vaste geloof was ze niet bang voor de dood. Als 
haar tijd zou komen dan was ze klaar om te gaan. 
Plotseling kwam haar tijd en is ze gegaan. 

"Moeder, we hadden nog zoveel plannen, maar 
we kregen te weinig tijd. 
Moge de H. Maagd Maria, waarvan je zoveel hield, 
je nu geleiden naar de Hemelse Heerlijkheid." 

Voor uw belangstelling en meeleven danken 
wij U hartelijk. 

J. Oude Roelink 
Kinderen en kleininderen 


