
Met veel liefde willen wij blijven denken 
aan 

JOHANNA MARIA LEURINK-BUNTE 

Zij werd op 7 oktober 1909 te Hengelo (0.) 
geboren. Vanaf 1 augustus 1942 tot juli 
1984 was zij gehuwd met 

Engeiberlus Gerhardus Laurink 

Gesterkt door het Sacrament der Zieken 
is zij van ons heengegaan op 6 mei 1989. 
Na de Eucharistieviering op 10 mei heb
ben wij haar te rusten gelegd in het graf 
bij haar man op het parochiekerkhof :e 
Losser. 

Langzaam, maar heel zeker kwam het 
einde van haar leven in zicht. Moeder wist 
dat, maar verzweeg dit heel lang voor 
haar kinderen. 
Zo wenste zij het, zo was haar leven. 
Zorgen hield ze ver weg van haar kin
deren, waarvan ze zoveel hield en waar
voor ze altijd klaar stond. 
Samen met Vader heeft ze met heel veel 
liefde en hard werken voor haar gezin 
gezorgd. Tot aan haar einde was dit haar 
hoofddoel. Het verlies van vader heeft 
haar zwaar getroffen. zij moest verder, 
maar nu alleen. Klagen over haar alleen-

zijn wilde zij niet, ze had toch immers 
haar kinderen. 
Dit alles heeft zij kunnen doen dankzij 
haar sterke karakter, haar vele opoffe
ringen en haar sterke wil om alles tot een 
goed einde te kunnen brengen. Ook daar
door was er zo'n hechte band tussen 
Moeder, Vader en haar kinderen. 
Maar niet alleen zorgen waren er in haar 
leven. Ze genoot als geen ander van de 
natuur. Als ze werkte in haar tuin was ze 
haar zorgen even kwijt en genoot met 
volle teugen van haar bloemen. Maar nog 
meer hield ze van haar kleinkinderen. 
Als deze om haar heen waren, scheen 
voor haar de zon. 
Moeder, Oma (Lieve Moeder, lieve Oma). 
wij nemen nu afscheid van U met heel veel 
verdriet, maar met onze harten vol dank. 
Zo God het wil zien wij U terug in de 
Hemel. 

Voor Uw medeleven de laatste maanden 
en voor Uw aanwezigheid bij haar uit
vaart en begrafenis, zijn wij U zeer dank
baar. U was een echte troost voor ons. 

Kinderen en kleinkinderen. 


