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Ter dankoore herinnering aan 

GERHARDA JOHANNA ANTOINETTE 
BARKEL 

weduwevan 

HERMANUS MARINUS LEUVERINK 

ZIJ werd geboren op 14 mei 1896 te Hengelo Ov. en 
overleed, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, 
op 25 augustus 1987 in het verpleeghulS Gerardus 
Maje!~a te Denekamp. Na haar unvaanm1s op 28 augus
tus d.a.v. vond de eremate plaats in Usselo. 

Hot heengaan van een have moeder vervult ieder mens 
met droefheid. Ondanks de pijn van dit afscheid hebben 
we toch een diep gevoel van dankbaarheid voor al het 
goede en moo:e dat moeder ons haar hele leven heeh 
gegeven. 
Met vader mocht ze 54 1aar lief en leed delen in een 
gelukkig huwelijk. Dne kinderenwerden hun geschonken, 
doch een ervan stierf al heel jong. Op het moment van 
moeder's heengaan kon ze met dankbaarheid erkennen 
dat God haar verder zegende met 6 kleiniMderen en 2 
achterktemlooderen die ze W!nig tielhad. 
Zeker, moeder was het lijden niet gespaard gebleven. 
Van jongsaf aan was ze zieke~k. Het vroegbJd'g over-

lijden van haar man en onze vader (7 Jélal' geleden) was 
een zeer zware s!ag voor haar, en zonder hem begon het 
leven voor haar een moeilijk te aanvaarden eenzaamheid. 
Wij, haar kinderen, hebben moeder bijna niet anders ge
kend als voortdurend sukkelend met ziektes. Doch, on
danks dat slaagde ze er in, altijd een bl11de sfeer te 
scheppen door haar constante humor. 
De dood, waarvoor ze ongetwijfeld moet hebben gebe
den, was voor haar een ver:oss1ng. want ze wilde n:e
mand tot last bl1jven. Nu 1s ze binnengegaan 1n een 
eeuwigheid van geluk en een reünie met haar geliefde 
echtgenoot. In plaats van afhankelijk te zijn van anderen, 
haar geliefden, IS ze nu beter in staat hen te helpen. 
In volle overgave "s moeder van ons heengegaan en on
getwijfeld zal de Heer van leven en dood tot haar heb
ben gezegd: "Goede en getrouwe dienares, 10 uw leven 
ZIJ! g~ met we1nig tevreden geweest, kom nu binnen in 
de vreugde van uw Hoer". 
Wij zullen haar erg missen. Doch als w1j in ons leven in 
staat zullen blijken haar liefde en warmte te versprei
den is dat, omdat wij van haar zoveel hebben mogen 
ontvangen. 

Tot ziens ~eve moeder llï God 111 ons hemels vaderland. 

Voor de vele b~jken van belangstelling tijdens haar 
ziekte en uw meeleven na het overlijden van onze zorg
zame moeder, lieve oma en overgrootmoeder, zeggenwij 
u onze harte!~ ka dank. 

Kînderen, lden- en 
achterkle111kinderen. 


