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Ter hennnering aan 

Jantiena Johanna Wilhelmina Evers 

weduwe van 
Gerhardus Franciscus Antonius Leferlnk 

Zij werd geboren op 2 oktober 1921 te Almelo en over· 
leed 5 maart 1997 te Enschede. Op 10 maart namen we 
afscheid van haar tijdens een gezongen UitVaartdienst In 
de parochleker1< van de Verrijzenis des Heren, waarna 

de crematie plaatsvond te Usselo. 

Zij werd 75 jaar. 

Een eenvoudige vrouw van wie je zou kunnen zeggen, 
dat ze leefde vanuit een houding: "Wie goed doet, goed 
ontmoer. Er kon veel bij haar. ze deed niet gauw moel· 
lijk. Maar ze liet ook zeker niet met haar sollen. Recht 
door zee als ze was, wist je wat je aan haar had. 
Een moeder die van haar kinderen en aangetrouwde krl· 
deren zei: ·ze Zl'1 me allemaal even lief; het Is net of ze 
er altijd b•J hebben gehoord'. Trots op haar kleinkinderen, 
was ze voor hen een lieve Oma. 
Graag ging ze uit; vroeger op zondag met vader en de 
kinderen, wandelend In de natuur; later toen ze slecht ter 
been was met de auto en met gezelschappen in de bus. 
Ging men wandelen, dan liet zij zich afzetten op een ter· 
rasje, waar ze met volle teugen genoot. 
Na de dood van haar man werd alles anders voor haar. 
In stilte was ze veel met hem bezig. Haar gezondheid 
ging het laatste jaar snel achteruit en eenmaal voorzien 
van het Sacrament van de Zieken, was het voor haar ge
daan. Ze was er aan toe om te sterven, zelfs zo. dat ze 
zich verbaasde, dat ze nog leefde. 

Een moeder 
en oma 
voor wie 
wij wensen 
dat U, God 
- de ziel 
van haar 
gebeden -
in wie zij 
rust 
in wie zij 
vrede vindt. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekte en na haar 
overlijden, zeggen wij u van harte dank. 

Familie Leferink 


