
Geluk is als een vogel 
die soms wegvliegt als je hem zo hard nodig 

hebt, 
maar misschien is hij er morgen weer. 

t 
In dankbare herinnering aan 

Ine Oude Wolbers 

Ine werd geboren op 11 juli 1954 te Denekamp 
en overleed na een lang en zwaar ziekbed toch 
geheel onverwacht op 7 november 1997 in het 
ziekenhuis te Enschede. 
Op 11 november 1997 hebben we haar voor het 
laatst in ons midden gehad tijdens de viering 
van de helllge Eucharistie in de St. Nicolaaskerl< 
te Denekamp, waarna we haar begraven heb
ben op ons parochieel kerkhof. 

Groot is de leegte die ontstaan is nu Ine zo plot
seling van ons ls heengegaan. 
Als een van de 1ongste uit een gezin van 15 kin
deren was ze iemand die graag mensen om 
zich heen had. Ze had een sterke band met 
haar moeder, broers en zussen. Ze waren alle
maal gek met haar. Gelukkig was ze met haar 
beide zoons, Bjorn en Timo, voor wie ze er altijd 
was en waar ze alles voor overhad. De jongens 

mocht niets ontbreken. Ine was een vrolijke 
vrouw, die ook eigenwijs kon zij'n en die hard 
voor zichzelf was. Het leven van ne is niet altijd 
over rozen gegaan. Ze heeft het kruis in haar 
leven moeten dragen. 
Zo'n drie jaar is lne ziek geweest. Heel veel 
tegenslagen heeft zij tijdens haar ziekbed moe
ten verwerken. Ze bfeef echter tot het laatst toe 
vechten en vol goede moed. 
Ondanks al haar pijn en al haar zorgen bleef ze 
ook aandacht houden voor de mensen om haar 
heen. Voor velen was ze een praatpaal. 
Anderhalve week voor haar sterven heeft zij de 
nieuwe woning aan het Telgenhöfke nog mogen 
betrekken. Lang heeft ze er echter niet van 
mogen genieten. Geheel onverwacht overleed 
zij op slechts 43-jarige leeftijd. 
De verslagenheid om haar plotselinge overlij
den is groot. We kunnen haar eigenlijk nog niet 
missen en zullen haar nooit vergeten. Door al 
onze tranen heen geloven we, dat Ine, die een 
zwaar leven achter de rug heeft, nu verlost is 
van al haar pijn en zorgen en dat zij rust en 
vrede bij God gevonden heeft. 

Ine bedankt voor alles, 
we houden van je !! 

Voor uw belangstelling en meeleven bij de ziekte en 
het overlijden van onze moeder, dochter en zus, dan
ken wij u hartelijk. Bjorn en Thessa 

Timo en Wendy 
Moeder Oude Wolbers 
Fam. Oude Wolbers 


