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Ter nagedachten is aan 

Maria Johanna Oldenkortte 
weduwe van ANTONIUS LEFERINK 

Moeder is geboren te Lonneker op 7 maart 1908, 
en na haar huwelijk ging zij met vader wonen in 
Hengelo ov op de Oude Postweg, waar wij werden 
geboren en opgroe iden. Vanaf ongeveer 1971 Is 
moeder al leen gaan wonen op de Griegstraat. 
Wegens ziekte in het laatste jaar meerdere keren 
opgenomen in het Gerardus Majel la ziekenhu is 
te Hengelo ov. Daar heeft zij in de vroege morgen 
van 14 mei 1985 het Sacrament der Zieken ontvan· 
gen. Direct na de eigenlijke zalving, nog tljdens 
onze gebeden, is zij heel rustig en vredig en 
overgegeven overleden in de leeftijd van 77 Jaar . 
Wij vierden de H. Eucharistie voor haar uitvaart 
in de paroch iekerk van de H. Raphaël/ Exodus op 
17 mei , daags na Hemelvaart, en daarna brachten 
we haar naar haar laatste rustplaats in het graf 

van vader op de r. k. begraafplaats aan de 
Deurningerstraat te Hengelo ov. 

A ls we proberen het leven van moeder kort te 
schetsen, mogen we zeggen, dat moeder een op· 
gewekte en optimistische vrouw geweest Is, die 
goedlachs was, erg gul en mededeelzaam, een 
hele goede en fij ne moeder voor ons en gek op 
haar kleinkinderen. Vooral na het overlijden van 
vader , waarvan ze veel verd riet gehouden heeft, 
maar toch altijd al. legde ze graag en gemakke· 
lijk kontakten met a llerlei mensen in huis en 
bulten huis, zelfs in trein en bus. 
In ziekte en pijn en in moeilijke omstandigheden, 
wilde zij niemand tot last zijn. Ook niet In het 
laatste Jaar van haar erge ziekte. Zij wi lde zich· 
zel f redden . Daardoor was het voor ons, haar 

kinderen. soms wel wat moei lijk te pei len en te 
begrijpen óf en hoeveel pijn ze had. 
Zij Is meegegroeid met de ontwikkelingen In de 
tijd, i n gezin, maatschappij en kerk , al heeft dit 
haar soms wel wat moeite gekost . Zij heeft haar 
geloof bewaard, en heel ge lovig heeft zij het 
sacrament der zieken ontvangen en daarbij mee
gebeden. Nog voordat de H. Communie werd uit· 
gedeeld, Is zij toen tijdens onze gebeden. heel 
rustig en stil en vredig over de grens van het 
leven heengegaan. Haar sterven was voor ons 
een prachtig en sterk getuigenis van haar geloof 
en innerlijke vrede. 
Wij bewaren aan moeder en oma een dankbare 
herinner ing. 
Bedankt, moeder, voor al les wat U voor ons was. 
En rust nu maar in de vrede van de Heer . 

Wij danken U hartelijk voor alle meeleven en be· 
langstel l ing voor moeder en voor ons toen zij zo 
ziek was en toen zij gestorven was. Dat is voor 
ons een troost en steun. 

Welbedankt namens 
kinderen en kleinkinderen 




