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In dankbare herinnering aan 

Hendrika Maria Berkemeijet 
weduwe van 

Stephanus Johannes Leushuis 

Zij werd geboren op 29 juni 1912 te Groenlo. Na 
een welbesteed leven is zij, gesterkt door het 
Sacmment der Zieken, van ons heengegaan op 20 
juni 2000 in het ziekenhuis te Hengelo. Na de 
"ezongen uitvaartdienst hebben we afscheid van 
haar gimomen in de Moeder Teresa kerk en haar 
lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats aan de 
Deumingerstraat te Hengelo op 23 juni 2000. 

We bewaren moeder m onze herinnering als een 
'rouw. die vele taken te vervullen had. Ze was een 
echtgenote die samen met haar man het gezin 
runde. Ze was een moeder, die een groot gedeelte 
van haar leven aan de opvoeding van haar kinderen 
besteedde. Dit was geen gemakkelijke taak, moei
lijke tijden zijn haar niet bespaard gebleven. Den
ken we hierbij aan de langdurige ziekte en het 
overlijden van haar man, meer dan 20 j aar geleden. 
Ze was een oma, die geïnteresseerd was m haar 
kleinkinderen en haar achterkleinkinderen. De 
laatste jaren van haar leven zijn niet de gemakke
lijkste voor haar geweest. Haar overlijden was dan 
ook een bevrijding voor haar. Wij zijn dankbaar 
voor alles wat ze ons gegeven heeft. Het is goed zo 

Een moeder 
Altijd blijf je haar kind. 

Ze gaf je liefde, ze bracht je gro01, 
en ineens is :e er nie1 meer. 

ineens is :e dood. 

Een moeder 
Getekend door het lel'en, 
die toch haar bes/ deed. 

haar kinderen alles te ge1·en. 

Een moeder 
Haar pad ging niet altijd m•er rozen, 

gerormd,gelwrd. 
\'aak kosue het haar moeite te liejko::en. 

Een moeder 
Ze probeerde haar Ktvoelens \'Gak 

te l'erloochenen. 
nUJar IOtll :e sten·ende ~ras, 

::agen we tra11e11 \'at1 ontratring in haar ogen. 

Een moeder 
Al heb je ons 11iet altijd in je han IOeKelaten, 

die laatste tranm \'an omroering 
hebben een goed gevoel bij ons achtergelaren. 

Rust zaçht. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekte en uw 
aanwezigheid bij het afscheid danken wij u harte
lijk. 

Kinderen 
Klein- en achterkleinkinderen 


