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Gedenkt in Uwe gebeden de ziel van 

MINA LEVERINK, 
weduwe van 

Antonius Gerrit Jan Oink, 
geboren te Borne 12 oktober 1900 , overleden te 
Hengelo 10. ) , na gesterkt te zijn door de H .H . 
Sa cramenten der zieken , 13 april 1962, en begra
ven 17 april d .o .v. op het r . k. kerkhof te Hengelo. 

Op de feestdag van Maria de Moeder van Smar
ten, die haar zoon zag sterven aan het Krui s , 
vroeg God aan deze moeder, Maria's woord waar 
te maken : .,Mij geschiedde naar Uw woord" . Zij 
wist dat haar einde naderde en was er tevreden 
mee . Moegestreden troostte de Heer haar met de 
kracht van Zijn Sacramenten . Vol vertrouwen op 
God beval zij haar kinderen in Vaders zorgen a a n. 
Zo werd zij weer verenigd met haar man, die 
haar zo plotseling ontviel. 
In haar leven heeft zij God niet vergeten . Bijna 
dagelijks zocht zij kracht en troost bij Hem . Ook 
vergat zij de medemens in nood niet , getuige haa r 
grote liefde voor de missie . .,Zalig zijn de barm· 
hartigen, want zij zullen barmhartigheid onder
vinden". 
Mijn dierbare kinderen met uw gezinnen in Cana d a 
en Australië, ik blijf aan jullie denken en voor 
jullie zorgen . Vergeet God nooit en leeft onder 
Zijn wakende Zorg . 
En gij, mijn dierbare kinderen thuis, vooral mijn 
dierbare dochter , dank voor je goede zorgen en 
troost in mijn ziekte. Blijft in geloof in God en in 
liefde voor elkaar zorgen en voor onxe jongste 
zoon en broer. 
Leeft gelukkig en moge de Moeder Gods u allen 
beschermen . 
Mijn familie en bekenden blijft voor mij bidden . 
Moeder van Altijddurende Bijstand , bescherm on s. 

Zij ruste in vrede. 


