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In dierbare hennnenng aan 

Johanna Gesina Leusink - Grunder 
Annie 

4 november 1922 8 oktober 2005 

sinds 22 november 1973 weduwe van 

Hendrikus Antonius Leusink 

Moeder werd geboren op 4 november 1922, als 
vierde kind in een gezin dat zou groeien tot 14 kin
deren, waarvan 11 Jongens. Haar zusjes stierven 
Jong en zo werd zij al gauw de werkster 1n dit kin
dernJke gezin. Na de lagere school was er voor 
haar dan ook geen vervolg aan opleiding of werk 
weggelegd en moest ze thuis helpen. 
Toen ze na de oorlogsJaren dan ook verkenng 
kreeg met pa konden ze zondagsmiddags samen 
de 'fomuispot met wasgoed· stoken, waarna pa 
weer 25 km naar huis terug kon fietsen. 
Toen ze in 1950 trouwden, betrokken ze een 
zomerhuisje aan de Vergertweg in Lonneker, waar 
het water geput, de kachel gestookt en de wc bui
ten was. Maar ze was er gelukkig en tevreden. 
zeker toen de kinderen kwamen. 
In 1964 v~u1sden we naar de o:denzaalsestraat, 
waar we als gezin een aantal gelukkige Jaren ver-

brachten. Toch maakte ze zich zorgen om pa 
omdat hij zich dikwijls niet goed voelde. Toen hij 
dan ook in november 1973 overleed, 9 dagen 
nadat hij een beroerte had gehad en zonder dat ze 
nog met hem kon praten, voelde ze zich zeer een
zaam, temeer omdat een eenoudergezin in die tijd 
nog niet zoveel voorkwam. 
Maar ze vond kracht in haar geloof en haar gezin 
en ook haar mentaliteit van niet klagen maar dra
gen hielp haar door deze moeilijke periode heen. 
En als ze een ander kon helpen deed ze dat zon
der ophef, want liever 1000 maal helpen dan zelf 
geholpen te moeten worden 
Ook van haar kleinkinderen heeft ze genoten, als 
oppasoma bakte ze voor de halve klas pannen
koeken. 
Toen haar kn1een haar in de steek lieten. heeft ze 
Jarenlang een operatie uitgesteld uit angst afhan
keliJk te worden. Toen ze na meerdere operaties 
steeds weer probeerde op de been te blijven en ze 
toch steeds meer afhankeliJk van thuiszorg werd. 
was dat voor haar moeilijk te aanvaarden. Maar ~e 
klaagde nooit. Toen ze op 18 augustus een beroerte 
kreeg, die haar linkszijd1g totaal verlamde. kwam 
ze u1teindeli1k toch in het verpleegtehuis Gere1a m 
Oldenzaal terecht. Daar besefte ze dat het leven 
voor haar geen zin meer had en op 8 oktober 1s ze 
dan ook 1n het volste vertrouwen in God ingesla
pen. 

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven 
liJdens haar ziekte. 

Kinderen en kleinkinderen. 




