
Ter dankbare herinnering aan 
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echtgenote van Hermannus Martinus Leusink. 

Op 14 maart 1916 werd zij geboren; 
23 mei 1 988 is zij overleden. 

Diep bedroefd nemen wc afscheid van een fijne 
vrouw, een goede moeder en oma. 
Een leven vol liefde en blijheid was zij. Opge· 
wekt, zich verheugend over alle grote en kleine 
vreugden die het leven te bieden heeft. De zon· 
zijde van dit leven zag zij altijd het eerst. 
Een graag geziene gast; een goede gastvrouw, 
was het daarom dat zoveel bezoek kwam en 
zoveel op bezoek werd gegaan? 
Ze kon zich oprecht verheugen en blij zijn wan
neer zij zag dat anderen gelukkig waren; zij was 
zo blij met haar kinderen en kleinkinderen, het 
harmonieerde zo goed met tante Lien. 
Zij was zo bezorgd voor haar man en ze vond 
het fijn dat hij altijd goede zin had. 
Daarnaast leefde zij mee in oprechte trouw met 
onze geloofsgemeenschap; zij voelde zich ver-

bonden met de Heer in de trouwe gang naar de 
kerk. 
Het afscheid kwam plotseling zonder woorden. 
We konden haar niet meer zeggen hoeveel we 
van haar hielden; hoe dankbaar we zijn voor 
haar zorgen en haar inzet. 
Wc hebben door waken en bidden laten zien 
dat we veel van haar hielden. 
Heer God, 
Moge mijn vrouw, onze moeder, oma en schoon· 
zuster, nu bij U op bezoek zijn gekomen. Ont
vang haar met de hartelijkheid die zij ons gaf. 
Laat haar nu voor altijd genieten van een leven 
bij U en moge zij daar een voorspraak zijn voor 
ons die haar zo erg missen. 
Geef haar rust en vrede. 

Neemt U dit plaatje mee als herinnering aan 
haar en als een teken van dankbaarheid van ons 
voor uw meeleven, uw aanwezigheid en u"' 
meegaan op de laatste gang die zij op aarde 
maakte. 

Herman Leusink 
kinderen, kleinkinderen, 
tante Lien. 




