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Dankbare herinnering aan 

Maria Lentfert-Siegerink 

Sinds 16 december 1966 weduwe van 

Albertus Johannes Lentfert 

Zij werd geboren te Brambauer (Old.) op 19 de
cember 1903 en overleed op 24 mei 1995 in het 
verpleeghuis "Oldenhove" te Losser. 
Na de H. Eucharistieviering werd zij op 27 mei 
te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te De Lutte. 

Moeder was een godsdienstige vrouw, zij ging 
trouw naar de kerk. Ook toen het niet meer zo 
goed ging was zij aanwezig. 
Zij hield van de natuur en werkte graag in de 
tu in. Haar leven kende vreugde omdat zij veel 
mooie dingen mee heeft mogen maken. 
Verdriet om het afscheid van haar man en al 
haar familieleden die haar reeds waren voorge
gaan. Toch leefde zij gelukkig thuis op de boer
derij waar ze graag een handje mee hielp. 

Dankbaar was zij voor de goede zorg voor haar 
van Bertus en Truus en de 1ongens en ook van 
haar andere kinderen aan wie ze graag een be
zoek bracht en van allerhande klusjes deed. 
Totdat zij ziek werd en WIJ tot ons groot verdriet 
de zorg voor haar moesten overdragen eerst in 
het ziekenhuis in Oldenzaal, daarna in Olden
hove, met dank aan allen die haar liefdevol heb
ben verzorgd . 
Dankbaar was zij voor de zovelen die haar een 
bezoek brachten als haar klein en achterklein
kinderen kwamen was zij heel gelukkig. 
Wat er in haar omging heeft zij door haar ziekte 
niet kunnen uiten. Dit heeft haar en ons veel ver
driet gedaan. 
Moeder en oma, wij danken U voor alles wat U 
voor ons gedaan hebt. W11 zullen U missen. 
Moge zij nu verenigt zi1n met vader in de hemel 
en rusten in vrede. 
Moeder, dit afscheid doet ons pijn maar wij zijn 
dankbaar dat U zolang in ons midden mocht zijn. 

Voor uw medeleven en belangstelling na het 
overlijden van moeder en oma zeggen wij U har-
telijk dank. · 

Kinderen - klein en 
achterkleinkinderen. 

De Lutte, mei 1995 
Farwickweg 2 


