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In dankbare herinnering aan 

JOHANNA EUPHEMIA CAROLINA FRANCISCA 
LEEMREIZE 

weduwe van 

HENDRIK JAN TEN VOORDE 

Zij werd geboren op 2 november 1895 le Hengelo (Ov.) 
en overleed aldaar op 9 november 1988. Na de 
Eucharis1iaviering in da St Lambertuskerk hebben wij 
haar 1er ruste gelegd op da R.K. begraafplaats aan de 
Deumingerstraat 

Wij dragen een kostbare herinnering aan haar mee in ons 
hart. Ze was voor ons een lieve moeder en oma, die altijd 
met ons meeleefde, want ze was betrokken bij alle familie 
omstandigheden. Voor iedereen stond ze klaar. 
We mochten haar 21 jaar in ons midden hebben, nadat 
haar man gestorven was. Ze was daarom één van ons in 
lief en leed. Zelf deed ze zeer aktief mee in de huis
houdelijke beslommeringen. Ook met Wendy was ze 
goede maatjes. 

Gelukkig bleet ze tot het laatste toe goed bij haar verstand 
zodat we ook geestelijk bij elkaar bleven. 
Nadat ze haar 93-ste jaar was ingegaan, ging ze van ons 
heen. Ze heeft ons meermalen bedankt voor alles en ze 
zei op z'n twents "Dat 't iedereen goed mag gaon·. Dat 
waren haar laatste woorden. Daarmee ging een innige 
wens van haar in vervulling; dat ze thuis mocht sterven 
temidden van haar famil ie. 
Oma was zeer gelovig van aard en vooral Maria nam een 
grote plaats bij haar in. In haar had ze vertrouwen en ze 
bad tot haar in alle omstandigheden. Dat gaf haar kracht 
en sterkte. 
Jo en Jan, Mirjam en Irma, ik was zo graag bij jullie. Ik 
bedank jullie voor alle lieve zorgen, dag en nacht. Het 
geloof zegt ons dat de Hemel ons wacht. Daarom blijf ik 
met jullie verbonden in liefde. Vanuit de Hemel blijf ik aan 
jullie denken en voor jullie bidden. Nogmaals, bedank!! 

Zij ruste in f/TUU. 

Voor de vele blijken van belangstelling na het heengaan 
van onze lieve moeder en oma, zeggen wij u onze 
hartelijke dank. 

Kinderen, klein- en 
ach1erkleinkinderen. 


