


Ter liefdevolle herinnering aan 

Miep Leusenkamp -Jansink 

Mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en lieve oma 

Op 4 november 1936 werd Miep geboren aan de Hogeweg 
te Losser. Als dochter van Johan en Phemie Jansink 
vormde zij onderdeel van een gezin met drie zonen en 
vier dochters. 

In 1958 heeft ze Bennie leren kennen waarmee ze op 26 
april 1963 is getrouwd en waar ze ruim 45 jaar heel 
gelukkig mee samen heeft geleefd aan de Paganinistraat 
te Hengelo. In 1964 werd het geluk bezegeld met de 
geboorte van Robert en in 1968 en 1972 werden Martin 
en Steven geboren. Haar jongens waren alles voor haar. 
Later werd ze een hele lieve zorgzame oma voor haar 3 
kleindochters. 

Ze mocht heel graag fietsen. Hartenjagen, films en vooral 
voetbal kijken op televisie waren haar grootste passies. 
Op maandagavond zocht ze zelf haar ontspanning op de 
Gym, hiervan is ze meer dan 25 jaar fanatiek lid geweest. 
Ze keek ook altijd uit naar het jaarlijkse uitje met de dames 
van de Gym. 

Na sluiting van de Hengelose brouwerij in 1988 is een 
vriendengroep ontstaan waarmee jaarlijks vakantie 
gevierd werd. Elk jaar weer werden er fietstochten 
gepland waarbij het pakje kaarten nooit werd vergeten. 
En buiten de verjaardagen om werden er geregeld over 
en weer bezoeken gebracht. 

In januari 2006 sloeg het noodlot toe, ze bleek dezelfde 
longziekte te hebben, waaraan ook haar 3 broers Gerard, 
Bertus en Hennie zijn overleden. Longfibrose. Het is bijna 
niet voor te stellen hoe ze deze verschrikkelijke ziekte 
heeft gedragen. Ondanks dat ze steeds meer moest 
inleveren bleef ze genieten van de kinderen en klein
kinderen. Van Bennie kreeg ze alle mogelijke steun en 
zorg. 24 uur per dag stond hij voor haar klaar en hierdoor 
kon ze tot het laatst toe daar blijven waar ze zo heel graag 
was: thuis. 

Lieve Miep, Lieve Ma, Lieve Oma 
rust nu maar uit, 

je hebt je strijd gestreden. 
Je hebt je als een moedige vrouw gedragen. 

Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden? 
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan? 

Voor uw belangstelling tijdens haar ziekte, uw blijk van 
medeleven na het overlijden en bij de crematie getoond, 
zeggen wij u onze oprechte dank. 

Bennie 
Robert en Christel 
Merlin, Floor. Emelien 
Martin en Emely 
Steven en Liset! 


