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Dankbaar gedenken wij 

Johanna Bernarda Josefina T eunissen 
echtgenote van 

Gerhardus Johannes Antonius Leuverink 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 12 maart 1919 en 
overleed thuis in haar geboorteplaats op 14 juli 1994. 
Biddend hebben wij afscheid van haar genomen in de 
H. Plechelmusbasiliek op 18 juli en haar daarna bege
leid naar het crematorium te Usselo. 

In Jo is een vrouw, moeder en oma van ons heenge
gaan, die voor je door het vuur ging. Altijd stond ze 
klaar voor anderen! Voor haar man, met wie ze 4 7 jaar 
lief en leed deelde. Voor haar kinderen, opdat ze 
betere kansen zouden krijgen dan zijzelf gekregen 
had. Voor haar kleinzoon Sander; haar oogappel. Een 
klein tenger vrouwtje met een enorme wilskracht. Door
tastend werkte ze voor het welzijn van haar gezin. Een 
echte Twentse, die hield van haar streek en haar taal. 
Een vrouw met een 'jobsgeduld'. De grote borduur
stukken in haar kamer zijn daarvan de stille getuigen. 
Jammer genoeg heeft Jo in haar leven veel tegensla
gen moeten verwerken. Hun dochter Erna. een zor
genkind. Het verlies van hun oudste zoon Gerrit, nog 

maar zo jong, door een onnodig ongeluk. Haar eigen 
benauwdheid en angst. Ze vroeg zich weleens af, 
waarom dit alles haar nu juist moest overkomen. Jo 
was een diepgelovige vrouw. Het heeft haar pijn ge
daan, dat de 'Kerk' in al deze tegenslagen schitterde 
door afwezigheid. Zij ging echter naar haar aard, niet 
bij de pakken neerzitten. "Het is nooit zo donker. of het 
wordt wel weer licht ' , zei ze vaak. En naar dat licht 
werkte ze zich toe. "Samen doen we het!' 
Samen hebben wij het gedaan. Samen ook hebben we 
de zorg gedeeld van de ernstige ziekte die haar krach
ten aantastte. Zo werd het mogelijk dat ze thuis in haar 
eigen veilige omgeving kon blijven, tot het einde toe. 
Wat ons nu blijft is leegte en gemis, maar ook omzien 
in dankbare herinnering. Moge de Heer haar nu omge
ven met zijn zorg en toewijdirg, opdat zij voor altijd 
mag rusten in zijn trouwe Vaderhanden, met haar zoon 
Gerrit herenigd. 

Voor uw belangstelling en meeleven danken wij U 
hartelijk. 
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