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GERHARDA ANTONETT A 
LELIEFELD 

Geboren te Borne: 
10 november 1910. 

Overleden te Hengelo: 
8 oktober 1997. 

Begraven in Borne: 
13 oktober 1997 

Haar leven heeft bijna 87 jaar geduurd. Een 
eerbiedwaardige leeftijd heeft ze bereikt. Toen 
ze stierf konden we er vrede mee hebben. 
Ze had een welbesteed leven achter de rug. Ze 
was op. Haar aardse leven was voltooid. Zon
der moeite, heel rustig heeft ze de de stap naar 
het onbekende gezet. Ze was er klaar voor. 
Geen paniek. Geen angst. Totaal overgegeven 
aan de situatie heeft ze in het ziekenhuis van 
Hengelo het sacrament van de ziekenzalving 
ontvangen en enkele dagen later haar eerste 
levensboek afgesloten. 
Een boek dat lezenswaard is. 
Een levensverhaal dat goed was. 
Als dochter van de bekende hoefsmid van 
Borne deed ze haar intrede in onze wereld. 

Ze groeide voorspoedig op in een beschermd 
gelovig katholiek milieu. Zo werd ze huis
houdster bij pastoor Blommezaad in de Vecht, 
waar ze zich tijdens de bezettingsjaren zeer 
moedig heeft opgesteld. Na het overlijden van 
de pastoor kwam ze naar Borne terug, waar 
ze met veel plezier het beroep van winkelmeisje 
en bloemenmeisje uitoefende. Pas daarna werd 
ze de bekende pedicure van Borne, die door 
haar vakbekwaamheid veel mensen op de been 
heeft gehouden. Ze haalde haar diploma in 
19.5 I en vanaf die tijd heeft ze dit beroep met 
bijzonder veel liefde uitgeoefend. Ze stond be· 
kend als vakbekwaam en meelevend met haar 
klanten. Tot kort voor haar dood bleef ze 
doorwerken. Daar had ze behoefte aan: met 
mensen omgaan en mensen helpen. Haar con· 
tact met haar "klanten" en haar contact met 
de verschillende generaties familieleden was 
dan ook heel sterk. 
Ze hield van mensen, gunde iedereen het beste 
en was prettig in de omgang. 
We mogen er met haar op rekenen dat het 
tweede deel van haar levensboek nu is begon
nen, nog mooier en nog boeiender dan het 
eerste deel. Dat ze gelukkig mag zijn bij God, 
haar Schepper en Vader. 

Voor uw meeleven bij het ziek zun en na het sterven 
van Gerda Leliefeld zeggen we U heel hartelt;k dank. 

Familie Leliejeld 


