
om je heengaan treuren w1ï 
om wat je was zijn wij dankbaar 



Een dankbare gedachtenis aan 

Maria Gerarda Leuverink - Steinmeijer 
sinds 31 oktober 1963 

weduwe van 

Hermannus Bernardus Leuverink 

Ze werd geboren op 20 november 1901 te Losser. Na 
een welbesteed leven is zij op 5 april 1995 overleden 
te Oldenzaal. Biddend hebben we op 8 april a f
scheid van haar genomen in de Mariakerk te 
O ldenzaal en haar daarna te rusten gelegd op de 
begraafplaats aldaar. 

Het leven, dat zij geleefd heeft, was rijk aan 
zorgzaamheid, geloof en liefde. We zijn dankbaar, 
dcit we haar 93 jaar in ons midden mochten heb
ben. 
Als moeder en schoonmoeder heeft ze ons altijd, 
samen met vader, vol liefde en zorg opgevoed en 
omringd. Ook vroeger In economisch moeilijker tij
den dan nu, wist zij a lles zo te regelen, dat wij niets 
tekcrt kwamen. 
Zij genoot van de aanwezigheid van haar kleinkin
deren, maar ook andere familieleden en beken
den konden rekenen op een warm onthaal. Ze 
hield ervan mensen om zich heen te hebben en 
was tot het laatst vol medeleven en belangstelling: 
en als mensen een beroep op haar deden.stond ze 

klaar en hielp ze, voorzover dat in haar vermogen 
lag. 
Vol aandacht was ze ook voor de natuur, voor de 
tuin , voor de bloemen en de vogels. 
Ze was innig dankbaar. dat ze - vooral door de 
goede zorgen van haar kinderen - van een mooie 
oude dag thuis kon genieten. 
Een belangrijke plaats in haar leven werd ingeno
men door een diep geloof in God, door een g rote 
verering voor Maria en Antonius. Trouw kerkbezoek 
zolang het kon, het bidden van de rozenkrans, de 
bedevaarten naar Lourdes en Kevelaer, maakten 
een vast onderdeel uit van haar geloofsleven. 
Ze putte er kracht uit om vreugde en verdriet te 
dragen. Want ze heeft ook heel wat tegenslagen 
gehad. Vooral de laatste jaren bij het verlies van 
haar dochter en de door haar ondergane opera
ties begon de ouderdom parten te spelen. Geluk
kig is ze daarbij bijzonder goed opgevangen en 
verzorgd door Jan en Diny en verdere familieleden. 
In vrede met zich zelf en met God is ze tenslotte op 
een rustige wijze van ons heengegaan. 
U was een toonbeeld van zorg en liefde voor ons 
allen. Mogen uw manier van leven en uw diep 
geloof ons tot voorbeeld blijven op onze levens
weg. 

BedCl'lkl voor alles. Rust In vrede. 

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden 
van onze moeder, schoonmoeder, oma en over
grootmoeder zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


