
De afscheidsdienst vindt in kleine kring plaats op zaterdag  
2 januari om 13.30 uur. U kunt de dienst via livestream volgen 
op spierings.com/condoleance en dan doorklikken naar Nellie 
Stienen-Lintermans.
 
 

Spierings.com/condoleance

In ons bijzijn vloog je weg

Wij hebben ons mam, schoonmoeder, oma en omi los moeten 
laten. Een eeuwig gemis maar wij dragen haar voor altijd in 
ons hart.

 Nellie Stienen-Lintermans
echtgenote van

Theo Stienen ✝
 

✩ 4 december 1928                   ✝ 28 december 2020
 
 
  Frans Stienen
  Jannie Stienen-Koopmans
   Kim en Herman, Emma, Ben, Stef
          Elsemieke en Mark
 
  Peter Stienen
  Annemarie Stienen-Verschuuren
   Floortje en Sven, Ruben, Liv
   Jordy en Ashley, Jax, Rox
   Monique en John, Fenne, Lars
 
  Ansy van Rijt-Stienen
  Rein van Rijt
   Sylvie en Tom
   Thijs

Nassaustraat 30
5707 HM  Helmond



Lieve mam, lieve schoonmoeder
Wat ben je 92 jaar lang een sterke vrouw geweest, die elke dag 
weer klaarstond voor ieder van ons. Het was een genoegen om 
bij je thuis te komen, waar altijd weer de gastvrijheid, de 
vriendelijkheid en de hartelijkheid centraal stonden. Na het 
overlijden van ons pap, heb je zeventien jaar lang het nieuwe 
leven opgepakt en ben je als zelfstandige vrouw voor ons en 
velen een voorbeeld geweest. Wat hebben we genoten van je 
eenvoud, van je doorzettingsvermogen en bovenal van je wil 
om het leven te nemen zoals het komt. Wel altijd vanuit een 
positieve grondhouding, met aandacht voor iedereen die bij je 
langs kwam en ook steeds met een eerlijke boodschap naar  
ons allen als je gezondheid wel eens minder was dan je hoopte. 
De uitspraken “het komt goed” en “buitengewoon” als er weer 
eens iets gebeurd was blijven ons voor altijd bij. We zijn er  
trots op wat je voor ons betekend hebt en zullen in de geest van 
jouw optimistische kijk op het leven ons samen familie-zijn 
voortzetten.

Lieve oma, lieve omi
Je was een fantastische vrouw. Een voorbeeld voor ons allemaal. 
Altijd een luisterend oor en je zorgde altijd voor een ander.  
In het bijzonder de zorg voor ons als familie. We koesteren alle 
mooie herinneringen aan jou en opa. We gaan je ontzettend 
missen, maar je blijft voor altijd in onze gedachten. Geef opa 
een kus van ons!

Liefs,
kleinkinderen
achterkleinkinderen.

Uw medeleven en belangstelling, getoond in de laatste weken 
van haar leven en in de tijd die nu komen gaat, zijn voor ons een 
grote steun. Hartelijk dank daarvoor aan u allen.


