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Vol dankbaarheid blijven wij 

denken aan 

Hermina Aleida Maria Leusink 
weduwe van 

GRADUS ALBERTUS BEUMERS 

Zij werd geboren op 13 augustus 1912 
te Lonneker. Geheel onverwacht is zij 
op 18 januari 1984, begeleid door ons 
gebed en de H.Zalving, geroepen Lot 
het andere leven. 
Op 23 januari d.a. v. hebben wij bid
dend afscheid van haar genomen ln 
een gezongen Uitvaart in de Mariakerk 
te Enschede, en haar lichaam te ruste 
gelegd in de aarde van de Oosterbe
graafplaats te Enschede. 

Twee jaar na het overlijden van vader, 
voelen wij ons opnieuw verslagen door 
dit onverwacht heengaan van moeder. 
Wij konden haar nog zo moeilijk mis
sen. 
In de rust van Hof Esperloo, ln dat 
huis, waar wij als kinderen geboren 
werden en opgroeiden, wachtte zij ons 
altijd op: daar heeft zij voor ons hard 
gewerkt, daar was zij altijd met veel 
liefde en zorg voor ons bezig, daar 
vond zij altijd de tijd om even gezel
lig te "kuier' n". 

Voor kinderen en kleinkinderen was zij 
een thuis; zij leefde zo hartelijk mee 
met het lief en leed van ons allemaal. 
Daarbij was zij niet oppervlakkig: 
soms "prakkizeerde" zij teveel, zo 
vond zij ook zelf. - Des te meer genoot 
zij van ieder bezoekje, dat zij kreeg. 
Vooral het verlies van vader was 
moeilijk voor haar te verwerken. "Ik 
kan 't nog nie begriep'n!" zei zij 
dikwijls, maar direkt er achteraan: 
"D'r is er maar Een, die beslist." En 
in die Ene had zij een heel groot ver
trouwen. Zij bad zich door de zorgen 
heen, samen met Maria, de rozenkrans 
dikwijls in de hand. Zo blijft zij voor 
ons voortleven, en op onze beurt bid
den wij: 

"Goede God, dank U voor deze lieve 
moeder en oma. Laat haar nu, sa
men met vader, zonder "prakkizeren" 
delen in de vreugde van haar toe
verlaat Maria." 

Uw medeleven na het plotseling over
lijden van onze moeder en oma bete
kende voor ons een grote steun. 
Graag willen wij U daarvoor hartelijk 
danken. 

Kinderen en kleinkinderen. 


