
AJs dankbare herinnering aan 

JOHANNA HENDRIKA LEFERINK 

weduwe van 
Johannes Gerhardus AJphonsus Gering. 

Zij werd geboren te Lonneker 
IS december 1913. 

Zij overleed te Enschede 13 december 1986. 
Wij hebben haar lichaam bij vader te ruste 

gelegd op het parochiekerkhof te Glanerbrug 
17 december 1986. 

Goede God en Vader, ondanks het gemis en 
het verdriet, willen wij U danken voor het le
ven van onze lieve moeder en oma. 
Haar leven Jan)? was zij een licht voor ons. 
Samen met vader heeft zij ons aandacht en 
liefde gegeven; samen ijverden zij voor een 
goede ~eest in ons gezin. Vader en moeder wa· 
ren altijd een hechte eenheid; hartelijkheid en 
liefde geven was voor hen even belangrijk als 
eten en drinken geven. 
Wij danken U voor zulke fijne ouders en groot
ouders. 
Moeder was vaak ziek, maar verborg dat meest· 
al te lang. Zij wilde niemand tot last zijn en 
hield zich daarom voor ons erg flink. 
Zij was erg dankbaar voor elk blijk van mt;e· 
leven, voor elk bezoek en elke kleme attentie. 
Vooral het bezoek van de kleinkinderen deed 
haar erg goed. 

Geleidelijk aan drong het besef bij haar door 
dat haar leven hier ten einde liep. 
Zij kreeg heimwee naar vader. Zij gaf het vech
ten op en bad om verlossing uit haar lijden. 
Plannen maken voor de toekomst wilde zij niet 
meer; zij vertrouwde erop dat U, goede God en 
Vader, Uw plan klaar had voor haar. 
Grote verering en liefde koesterde zij voor Ma
ria, de moeder van Jezus Christus. Het deed 
haar verdriet dat zij in haar ziekte zo moeilijk 
kon bidden. Maar haar hele bestaan was gelei
delijk één gebed van overgave geworden. 
Zo is zij rustig ingeslapen. 
Wij konden haar vol vertrouwen aanbevelen bij 
U, goede God, en haar aan U toevertrouwen. 
Wij zullen haar missen; geef ons dat wij alle 
kostbare herinneringen aan onze ouders en 
grootouders diep in ons hart bewaren. 

Beste kinderen en kleinkinderen, heel veel dank 
voor alle zorg, liefde, aandacht en verpleging 
die ik van jullie mocht ondervinden. 

Heilige Maria, moeder van Jezus Christus, 
bid voor haar en voor ons allen. 

Voor de vele blijken van medeleven die wij 
mochten ondervinden tijdens de ziekte en na 
het overlijden van onze lieve moeder en oma 
zeggen wij U oprecht dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 




