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Een fijne en dankbare herinnering aan 

Gezina Hermina Leferink 
Geboren te Lonneker 
Overleden te Enschede 

Weduwe va.r. G.M. Agten 

Moeder, 

11 juni 1912 
13 juni 2003 

Doordat je bent grootg':!bracht bij ~en oom erJ tante 
in <::e Ja:ekb~k kenden de meeste IT,,r.:;e.: je 1::eter 
als Sientj~ î!-!ebelt. Het was d~a:· hard we•·ke'.1 op 
de boerderij en· dit heeft een grcte il'.vloeè op je 
jevgd e:ije ve~clere leven geha:!. · ~· · 
In 193C troi;wde je met vader en zielsgelukkig , 
stichtt~n jullie een gezin in je eigen huis aan de 
Sehipholtstraat te Glanerbrug. Je was een lief en 
gevoelig tnens, en al :12·.i je naar eig~n z~g5!!:1 zelf 
weinig moederliefde gekend, des te meer bleek je 
het te kunnen geven. 
Ook kwam je met veel plezier met oude 
spreekwoorden en gezegdes voor de dag. De 
belangrijkste voor jou waren: "loop nich zo hard, 
ze nemt zo 'n ander: 'n slak en 'n haas' n hebt 
geliek nieuwjaor!" 
En:"ik kan fien en ik kan grof, zelfs het onze vader 
andersom. Wee'j wa wat dat is?" 
"Ware wijze woorden", die we van jou nooit zullen 
vergeten. 

Ondanks de zorgen en verdriet om ziekte van vader 
en zijn overlijden in 1970 bleef je de gelovige 
positieve vrouw. Je hield je bezig met het breien 
van sokken en dassen, je zong in een 
bejaaïd~n!coor, ging na::ir dansles en lrnartte veel. 
Je ken zo tevreden zeggen: "wat wi 'j nog me~r, ik 
bin nog gezond de kinder allemaol liek en recht en 
-=~ :::i:Pt ;;oed T'.l~t meka: C ~.~!,:e Gott ~:,1d :e: 
.t.11th::;èen.n 
i"·::'. ·Nen1 mii:ider toen je gebeug':!n acht~ruil i:;in3 
en je va~k zei:"ik weet het allemaol nich meer." 
a~t !~~~:ten ging riie~ :t'!(!r··~~ :;~et:,. rteeds ~:.e:er 
n1oes~je iï,le,;eren. 
~~f. een pam:: jc:.ar in het LT. A·,-;ënst~huis gewoonë 
:e hebben, we.·d je si1,ès-î0cët1, ,i 1CC'O lieü· )val • 
vei·p!eeg•i in het Brcsgerèo::c~. 
T0en _i0 ons nie• mee;- herkencle hiel;, je ons dit te 
verwerken door zelf zo tevreden te 'Jiijven, j~ bleef 
he; leven :-iemen zoals het kwam. Tot r ',( i~atst 
b'.eefje genieten van ~uziek en het ::ingen wm 
oude liedjes. 

We zeggen nog zacht dank je wel moede, 
We gunnen je zo jouw eeuwige rust 

Voor al uw blijken van medeleven en 
belangstelling bedanken wij u hartelijk. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


