
Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Maria Johanna Leusink - Vaneker 

die op 11 december 1916 in 
Lonneker geboren werd. 

Ze was bijna 48 jaar gehuwd met 
Hermannus Jacobus Leusink, 

die in december 1994 overleed. 
Op 21 augustus 1997 overleed zij In het 

Verpleegcentrum Twente-Oost te Losser, na het 
ontvangen van het Sacrament der Zieken. 
We hebben haar op 25 augustus, na een 

Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk, naar 
haar laatste rustplaats begeleid 

in het graf van haar man. 

Nu we afscheid moeten nemen van onze zorg
zame moeder en oma, doen we dat met veel 
dankbare herinneringen. Ze heeft een lang en 
welbesteed leven afgesloten. Geboren en opge
groeid in een groot gezin, heeft ze van jongs af 
aan hard gewerkt. 
Nadat ze was getrouwd zorgde ze samen met 
vader voor hun drie kinderen, die ze veel ruimte 
wist te geven. 

Ze had altijd een luisterend oor, maar liet ieder 
vrij in de keuze die men maakte. Ze had alles 
over voor een ander en bleef zelf graag op de 
achtergrond. 
Heel belangstellend was ze ook naar haar klein
kinderen, ze bleef graag op de hoogte van hun 
ontwikkeling. 
Na het ongeluk in 1975 werd ze niet meer de ou
de. Langzaam ging haar gezondheid achteruit. 
Handwerken was altijd haar lust en haar leven 
en toen ze dat niet meer kon, was dat voor haar 
heel moeilijk te verwerken. 
Ze genoot van gezelligheid, van mensen om 
haar heen. Zo mocht ze ook haar 80e verjaar
dag nog vieren, samen met allen die haar lief 
waren. 
Toen vader in 1994 overleed, viel haar steun 
weg. Voor haar hoefde het toen niet meer. In het 
Verpleegcentrum Twente-Oost, waar ze de nodi
ge zorg kreeg, is ze in alle rust ingeslapen. 
Dankbaar voor haar leven, bevelen we haar nu 
aan bij God, in Zijn Liefde en Zijn Vreugde. 
Moeder, Oma, bedankt voor alles. Rust in vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, be
toond tijdens de laatste periode van haar leven 
en voor uw aanwezigheid bij haar uitvaart en be
grafenis. 

Kinderen en kleinkinderen 




