
In dankbare herinnenng aan 

MARIA ANTONIA ALIDA LEERING 
weduwe van 

ANTON JOHAN GAARETSEN 

Zij werd geboren te Enschede. 8 okto
ber 1891. Gesterkt door het H.Sacra
ment der zieken en in volle overgave 

aan God is zij aldaar overleden op 
17 juni 1982. 

Met n plechtige Eucharistieviering in 
de kapel van het Dr Ariënstehuis 

hebben wij op 21 juni d.o.v. afsche!d 
van haar genomen. 

Het leven van deze vrouw heeft zeker 
ook zijn bewogen t ijden gekend. 

Na zich vele jaren verdienstelijk ge
maakt te hebben in het onderwijs, 
vest•gde zij zich met haar man in het 
voormalige Nederlands-Indië. 
Voor een levenslustige vrouw ais zij, 
die hield van mensen om zich heen, 
is dat zeker een lange en moeilijke 
periode geweest. vooral toen zij van
wege de oorlog enkele jaren moest 
doorbrengen in een interneringskamp. 

Maar door haar sterke wil kwam zij 
steeds alle moeilijkheden te boven. 
Ook al heeft zij veel geleden. dat haar 
huwelijk kinderloos gebleven is. 

De laats!e 10 jaar bracht zij door in 
een zorgwoning van het Dr. Ariënste
huis. Bijzonder helder van geest kon 
zij tot op hoge leeftijd nog gen•eten 
van de kleine vreugden van het leven. 

Ook al werd de kring van haar beken
den steeds kleiner: zij was alt ijd nog 
dankbaar voor de trouw van de goede 
vrienden, het meeleven van medebe
woners en van familieleden. die haar 
met raad en daad terzijde stonden. 

Kort nadat zij met hen nog feestelijk 
haar 90ste verjaardag had gevierd. 
kwam de ziekte die geleidelijk haar 
sterke l ichaam sloopte. 

Serieus bereidde zij zich voor op haar 
naderende levenseinde. In de H.Com
munie zocht zij kracht en de laatste 
dagen kwam voortdurend de naam 
.. Maria" over haar lippen voor wie zij 
haar leven lang zo'n grote verering 
had gekoesterd. Mét haar vertrouwen 
wij, dat de Moeder Gods haar nu zal 
binnen leiden in de eeuwige vreugde 
in God, waarnaar zij zo verlangend 
heeft uitgezien. 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter gedachtenis aan haar. 

de Familie 


