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Dankbaar gedenken wij 

REGINA MARIA GEERTRUIDA 
ROEWEN 

weduwe van 

H. J. LEUSINK 

Zij werd geboren op 12 mei 1910 te Erica. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken 

is zij op 12 februari 1993 overl eden. 

Lieve Moeder, 

Vierendertig jaar was je bij ons, we hebben 
gelachen en gehuild. Je was bijna 49 j aar, 
toen je bij ons kwam, je kwam om onze 
vader te helpen bij het grootbrengen en op
voeden van zeven kinderen. Je gaf je vrijheid 
en je werk, wat je leuk vond, voor ons op. 
De kinderen werden groot en gingen trouwen. 
Ze kregen zelf kinderen, daar was jij dol 
op, de kleinkinderen waren heel erg gek 
met jou en met opa, je was echt een oma 
uit duizenden. 

Toen kwam er een grote tegenslag voor ons 
al lemaal, maar voor jou was de tegens lag 
groter, pa kwam plotseling te overlijden, de 
kinderen hadden allemaal een partner om 
op te steunen, maar jij bleef al leen achter. 
Je was bang om alleen te wonen, dus ging 
je na een aantal jaren in het bejaardenhuis 
wonen. Daar vielen a lle angsten van je al, 
je bloeide er helemaal op. Je was vrolijk 
en zong veel, maar dat deed je vroeger 
ook vaak. 
Je kwam 1n het ziekenhuis , met je open been 
te liggen, maar ondanks dat je veel pijn had, 
had je voor 1 edereen een g 1 i m lach over. 
Jou been genas wonderbaarlijk en je ging 
weer naar Backenhagen. 
Het ging niet meer zo goed de laatste 
jaren, toen ging je naar het verpleegtehuis 
" St. El isabeth' ', j e was daar het zonnetje 
van de afde ling. Je werd daar weer ziek. 
maar klagen deed je niet. Na een liefdevolle 
verzorging, ben je in al l e rust en vrede 
ingeslapen. 
Moeder bedankt voor wat j e allemaal voor 
ons en ook voor de kleink inderen hebt ge
daan. 

Voor uw b lijken van belangstel ling en mede
leven betoond tijdens de ziekte en na het 
overlijden van moeder en oma, zeggen wij 
u hartelijk dank. 

Kinderen en kleink inderen 


