


Ter herinnering aan 

Liesbeth te Luke 

Zij werd op 17 oktober 1937 Ie Groenlo geboren en 
overleed toch nog onverwachts op 21 mei 2002 in 
Woon·/ Zorgcentrum Antoniushove' Ie Lichtenvoorde. 
Op 25 mei 2002 werd z11 begraven op het R.K. kerkhof 
te Groenlo. 

Onvoorstelbaar is hel voor ons dat jij na deze inten· 
sleve periode van zorgen, opkrabbelen en weer 
achteruitgaan, nu niet meer bij ons bent. 
Al jaren liet je regelmatig horen dat ie zo moe was. Zo 
moe dat je vaak even 1n bed moes! kruipen om b11 Ie 
komen. En zo ging het stapje voor stapje iets minder 
met je. 
Eén ding wilde je nog en dal was verhuizen naar het 
canisiushof in het cen1rum van Groenlo. Je hebt hier 
n1e1 lang van kunnen genieten. In februari ben ie 
verhuisd, maar al gauw stak de vermoeidheid en de 
lusteloosheid de kop weer op. Op 17 april werd je 
opgenomen in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix 
te Winterswijk. Je longen bleken totaal op te zijn en al 
leek het soms wat beter te gaan en had je nog wel eens 
praa11es voor tien, toch kwam je er met echt bovenop. 
Na een aantal weken was je uitbehandeld en konden 
ze in het ziekenhuis niets meer voor je doen. Gelukkig 
vonden ze in 'het Antoniushove' in Lichtenvoorde een 
plekie voor je waar je nog een tijdje wat aan kon 
sterken. Op dinsdag 21 mei heeft Petra ie hier naar loe 
gebracht. Je was tevreden en bhJ mei wat men daar 
nog voor je kon betekenen. 'Ga nu maar, ik ben moe en 

wil naar bed' zei ie nog en vlak daama kregen we al 
dat schokkende 1elefoontje. 
lieve mam, je bent rustig ingeslapen en verder lijden 
is je bespaard gebleven, maar het doet vreselijk veel 
pijn je nu al te moelen missen en dal we er niet meer 
voor je kunnen zijn. 
W11 houden je 1n gedachten als een vrouw die ervan 
hield er tot in de puntjes verzorgd uit te zien; een 
bruin tintje. de haren netjes en mooi gekleed .... dan 
was Jij op je best. 
Toch weten wij ook dat deze mooie buitenkant van 
binnen soms erg verdrielig en eenzaam was. Je hebt 
hel met altijd even gemakkelijk gehad en dat maak· 
te ie soms ook tot iemand die verb11terd en hard kon 
reageren. 
Toch weten wij dat je in je hart een warme, zachte 
vrouw was die het een ander graag naar de zin maak· 
te en hield van uitgaan en gezelligheid. 
Je was een lieve, zorgzame moeder en oma en 
genoot van het opgroeien van je drie kleinkinderen 
Patrick, Susan en Mees. 
Mama, we zullen je vreselijk missen. 

Wij danken U hartehik voor uw medeleven tijdens de 
ziekte en na hel overlijden van onze lieve moeder en 
oma. 
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