
Op eigen verzoek van Tante let: 

Blijf mij nabij 

Blijf mij nabij" wanneer het avond is; 

wanneer het licht vergaat in duisternis. 

Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet, 
bid ik tot U, Heer, verlaat mij niet. 

Reik mij Uw hand en spreek het reddend woord. 

Wijs mij de weg en leid mij veilig voort. 
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet. 

Ik heb U lief, verlaat mij niet. 

Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht, 
wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht, 

dan weet ik Heer, dat U mijn zwakheid ziet, 
dan zeg ik u dank, want U verlaat mij niet. 

Heer, tot wie zullen we anders gaan? 
Gij hebt woorden van Eeuwig Leven! 

(Apostel Petrus) 



Ter herinnering aan 

Maria Johanna Christina Lurvink 

"Tante let" 

Tante let werd geboren op 25 maart 1911 in 
Enschede. Zij groeide op aan de Bedden
kampstraat in een gezellig, warm gezin, waar 
zij één van de jongsten was van de acht kin
deren. 

Na de Mulo ging zij aanvankelijk thuis haar 
moeder helpen, omdat de oudste zus Anna 
naar het klooster ging. Later ging ze de ver
pleegopleiding volgen, o.a. in Zwolle en 
Amsterdam. Na het behalen van haar diplo
ma werkte ze lange tijd als wijkverpleegster in 
de binnenstad van Enschede. 

Toen haar moeder ernstig ziek en hulpbehoe
vend werd, stopte ze echter tijdelijk met wer
ken, om dáár hulp te bieden, waar zij vond 
dat 't het meeste nodig was. Bij ziekte en 
geboortes in de familie kon je ook altijd op 
Tante let rekenen. 

Na het overlijden van haar ouders woonde zij 
met haar broers Karel en Henny en huishoud
ster Mien aan de Roessinghsbleekweg , waar 

de neven en nichten menig gezellig uurtje 
hebben doorgebracht. Bovendien werd de 
familie jaarlijks getrakteerd op een feestelijk 
verjaardagsdinertje. 

Nadat zij vandaar wegens gezondheidspro
blemen moest verhuizen naar het Ariënshuis, 
kwamen er moeilijke jaren. Zij ging in gezond
heid achteruit en voelde zich eenzaam. 

De laatste zes weken van haar leven was zij 
in verpleeghuis 't Kleijne Vaert , waar zij op 20 
november 2006 is overleden. 

Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden van Tante let willen wij u hartelijk 
danken. 

Neven en nichten 


