
Dankbare herinnering aan 

ANNA HENDRIKA CHRISTINA 
LEFERINCK 

weduwe van 

GRADUS HERMANNUS SPEKREIJSE. 

Zij werd geboren 28 februari 1893 te 
Vreden (Did). - Vol overgave en in 
alle rust is zij te Enschede van ons 
heengegaan op 11 januari 1981. daar
bij gesterkt door de Sacramenten der 
zieken - Op 14 januari d a.v. hebben 
wij biddend afscheid van haar geno
men in een gezongen Eucharistievie
ring in de Mariakerk te Enschede. 

Daarna hebben wij haar lichaam ter 
ruste gelegd op de r.k.begraafplaats 
te Enschede. in het volle vertrouwen 
dat de Heer van alle Leven haar doet 
verrijzen tot nieuw Leven. 

Eenvoud en hartelijkheid zijn de twee 
woorden waarmee wij deze fijne moe
der en oma het meest kunnen typeren. 
Zij had de gave om met optimisme te 
leven. - Ook bij grote tegensla-
gen. zoals het zware verlies van haar 
zoon en later van haar man. had zij de 

moed om zich aan het leven te blijven 
toevertrouwen met alle liefde en zorg 
voor haar kinderen en kleinkinderen. 

Daarbij was zij er altijd op uit om met 
iedereen in vriendschap en vrede te 
leven. want zij had een afkeer van on
enigheid en ruzie. 

Ondanks onze droefheid bij dit af
scheid, overheerst in ons een groot 
gevoel van dankbaarheid voor alles. 
wat zij voor ons betekende. 
In de laatste maanden werd het duide
l ijk dat zij moest overgaan naar een 
ander huis. Haar wachtte 'n kamer in 
het Dr. Ariënstehuis. 

Maar God had het voor haar anders 
beschikt. - Wij vertrouwen dat zij nu 
opgenomen is in het eeuwig huis van 
Hem, die alle mensen bij Zich op 
neemt. - Moge zij dan nu daar haar 
eeuwige vreugde vinden. terwijl wij 
haar vol dankbaarheid gedenken in 
ons gebed. 

Voor Uw deelneming en gebed bij 
dit overlijden betuigen wij U onze op
rechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


