
Ter inni,~e g•dachtenis aan 

Gezina Aleida Maria Leusenkamp. 
12 Apr 1896. 2 Januari 1946 

la 1923 rehttwd mat GERRIT SPAAI 
laofde •Q loYl'edea als ••tt liofdnoUo eclit
reaot• •o moeder. E•a verrada lçk• kwaal 

t beert la11zzaarn baar liohaam.skraeb tn ", ... 
&loopt en na meermalen r•1\erkt te zijn 
door do Genademiddelen dor H Kork, beeft 
•Q op d10 2den Januari l 9i6 bur aiel 
hruirr•zeven aan haar Sc:1.epptr. Haar 
1 1hum "''d den 5den J•n. d.o Y "n.it de 
O. L Vrou•Yeparo>bie op hot R.IC. ICerlcbof 
te Henzeloo ter rust• iol1rd H wuht 
daar op de verrijz.e•Î• ia baerl Cheid. 

BIJ den d_,:>i nn d'"'H odier1>are OYe le:fene aou:lea 
WIJ bet do• P•1 aist k.intuo ••••ir•n: "0, H"r. 
G J b•bt Uw d"enr•• budo dinzen doen ondor
••n.~en. G;i hebt baar red.reokt met Wfjn ••o 
droefoo • 1 a" he~t "*ar beproefd. o Hoer. en àaar 
& S <t:ilV•r 11\ bet VUl.lf fOlouterd. 1

' 

iaar leven tre:\ n1rk:te zich. •ooral door oprechte 
iOdsvrLloht en Wl\re o~ristelrjlte li.frl t, niet alleen 
voor ha'r tie barein, maar voor iedere•n, die rn•t 
au ÎA aaou.lcinz lcv1::ua. G >d hHft h•ar ia het 

•V•D et f JpAU' f, mJ:U d•al"O~ 0,1c Ü ban dl)Od 
dn te be r \eer, want ia navolir1:iz ••a liiaar rod-

ie:ea v. sser beeft z~ b~ar kru1• redraren met 
ee:i ee Jlc• o~derwerpior aa:i Gods H. Wil, 
w rvo r &IJ _•eawi.r beloood zal wordeo 

"') r ar11 Vader, ec::1.tien:>ot e:a kin eren, h vroer 
werd "Ic. wao U wezreoo'I\ea, maar Go:! W••t, w.1t 

e est• Y>or ons is. Weeat •Ó• sorreo voor U 
at e • hd11 ht r en !oaou H G >d ateed1 ia ero, :tl>illt 
ik U bH •oorroiun. llidt ••u• m.j. Ik ui U eon 
vo>uproek.1tor zij:i iq dtn hemel, npcfat wij elkandtn 
e•n"O.a111 mozen weerzien en •ltJd bij elkander 
moze 1: D 

0. L. Vrouw van A1tijdd. B'jstancl, biel voor haar. 


