


Ter herinnering aan 

Maria Johanna Christina Leemreize 

• 25 me1 1960 t 12 november 1998 

Ze werd geboren op 25 mei 1960 en was het 
enig kind van Johannes Leemreize en Mag
dalena Storck. 
Maria groeide op in de vertrouwde omgeving 
van haar ouderlijk huis. Ze had een hechte 
band met haar ouders, die tevens haar voor
beeld waren. Enkele belangrijke eigenschap
pen waren: eenvoud, vroomheid en liefde voor 
de natuur en de medemens. 
Het waren gelukkige jaren, toen ze bij J')apa in 
de zaak werkte. Hij heeft een grote invloed ge
had op haar leven! 
Ze heeft hem dan ook zeer gemist na zijn plot
seling overlijden .... Bij elke beslissing vroeg ze 
zich af, wat papa ervan zou denken. 
Maria maakte zich ook grote zorgen over de 
ellende en rampen in de wereld . Ze dacht daar 
dieper over na dan menigeen zou vermoeden. 
In zichzelf gekeerd als zij was, sprak zij daar
over alleen met hen, die haar het allernaast 
stonden. 
Ze leefde oprecht mee met familieleden en 

kennissen, die door ernstige ziekte, een onge
luk of ander verdriet getroffen werden. 
Godsdienstig als zij was, zocht zij troost in haar 
geloof. De zondag verloor ZIJn glans, als ze niet 
naar de kerk kon gaan 
Bezorgd , overbezorgd was z1j tijdens de vele 
ziekteperiodes die mama moest doormaken. 
Ze kon haar moeder niet missen! Alleen verder 
te moeten gaan zou voor haar een zeer zware 
opgave zijn geweest! 
Door haar plotselinge dood is haar dit bespaard 
gebleven. Ze is nu weer herenigd met haar va
der. Dit is een troostvolle gedachte voor hen, 
die achterblijven. 
Lieve Maria, bliJf miJn steun, ook in de toe
komst! 

mama 

Zeer getroffen door de vele blijken van mede
leven tijdens de kortstondige ziekte en het plot
selinge overlijden van mijn lieve dochter Maria, 
zeg ik U, mede namens de familie, hartelijk 
dank. 

M.H.J. Leemreize-Storck 


