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LEGTENBERG 

Z11 werd geboren Ie Lonneker op 25 februari 1937 en 
overleed, gesterkt door het Sacrament van de Zieken
zalving, in het St-Gerardus Ma1ella Ziekenhuis te 
Hengelo (0.) op 6 april 1988. Zij werd begraven op het 
parochiêle kerkhof te Deurningen op 9 april 1988. 

Op de dag dat Dinie stierf na een ziekbed dat zo moeilijk 
was, maar dat zij zo geduldig en heel goed beseffend hoe 
ziek zij was, door1eden heeft. bad de KOik in de openings
tekst van de Heilige Mis: "Komt, gezegenden van m11n 
Vader, en ontvangt het R11k dat voor u gereed is. • 
(Mt. 25,34) 
Hoe moeilijk is het voor Hennie, voor hun kinderen, voor 
haar bejaarde moeder, na die lange moeilijke weken, 
waarin een enkele keer een vleugje hoop ook weer snel 
verdween, afscheid van haar te moelen nemen, nu al... zo 
vroeg •• 

• 

De ziekte die haar steeds meer PIJll veroorzaakte, haar 
op den duur zelfs lichte werkzaamheden zwaar deed 
val'en, belette haar evenwel met: voor iedereen altijd 
gastvnJ en vriendefiji( te z11n . 
Laurens, Richard en Frank, JUiiie konden mij niet missen. 
Ik zou jullie zo graag, samen met Vader, verder hebben 
geholpen en begeleid op de weg naar de volwassenheid 
• in het geloof waann WIJ jullie zijn voorgegaan. Weest 
voor Vader en elkaar altijd een steun. De jaren en dagen 
vanMoedersziektehebbeneenschaduwgeworpenover 
J9 Jeogd, maar J9 hebt ook van iongsaf meegemaakt, dat 
het zo troostnjk is, als je elkaar steunt in het dragen van 
een zwaar kruis 
Voor Dinie was er geen genezing, maar zij heeft altijd 
geloofd in de waarde van het gebed, die over de dood 
heenreikt. Op haar sterfdag - woensdag in het Paas
oktaaf - bidt de Kerk: "God Die ons verblijdt door de 
jaani1kse viering van de Vemjzenis des Heren, wi1 bidden 
U: mogen wij door de feestend eWIJ 1n dit ti1del1jk bestaan 
Vl9ren, eenmaal komen k>t de eeuwige vreugde. 
Door Christus onze Heer. Amen. 

Mana, Moeder van Alt11dduren<te Bijstand, 
bid voor ons. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en uw deel
neming na het overlijden van mijn vrouw en onze moeder, 
danken WIJ u har1elijk. 

H.J.A. Legtenberg 
Laurens, Richard en Frank 


