
Ter vrome nagedachtenis aan mijn lieve vrouw 
en lieve mama 

Oiny Leus-Waaijer 
geboren te Langeveen 28 sept. 1952 

en mijn hef dochtertje en tweelingzusje 

Mariëlle 
geboren te Langeveen 8 juli 1972. 

Beiden overleden tengevolge van een noodlottig 
verkeersongeval op zaterdag 25 juni 1977 te 
Langeveen, voorzien van de H. Zalving der zieken. 
Op woensdag 29 Juni d.a.v. hebben wiJ hun 
lichamen op het R.K. Kerkhof aldaar aan de 
schoot der aarde toevertrouwd in afwachting van 
de glorievolle vemizenis. 

De dood heeft toegeslagen onder onze ogen en 
heeft ons hart diep geraakt en geschokt door het 
zo plotselinge heengaan van Diny en Mariêlle. 
Op diep tragische wi1ze is een onverwacht en 
abrupt einde gekomen aan een gelukkige liefde 
tussen een jonge man en een vrouw en aan het 
huiseliJk geluk van een jong gezinsleven. Wij 
allen staan met droefenis en ontsteltenis gesla· 
gen. Wat is geschied, is zo moeih1k te verwe,. 
ken . Zwaar is de slag voor ouders, broers en 
zusters. maar vooral voor Edy, want met hun 
heengaan is een d ierbaar stuk leven ontrukt aan 
een jonge man en vader, levend en werkend voor 
vrouw en kinderen, wier geluk hem boven alles 
ging. Niemand zal hun lege plaats kunnen in· 
nemen; een diepe wond is geslagen welke 
moeihJk genezen zal. OnbegrijpeliJk ziin Gods 

wf"'l)n en raódsbPs1citen en .,·,.·e deriken aan de 
v.oo•oeo van re priester-dichter Gezelle: .Waar. 
cm zo plotsehny ons verlaten; waarom zo droe
vi~ w ggerukt ? dat vreusd' 1n droefheid heeft 
I· .rsc 11-,en en zwaar MS aan 't harte drukt I" 

81ujen w, ,r lne mee liike uren. dat ons ge
loof •iet nwg ,.,,~kelen onder de Jast van de be
proeving, maar dat w11 op God ons vertrouwen 
bloiven stellen: .God, onze Vader, wees ons nab1J 
in onze droefhe d · geef or,s de moed ons leven 
in Uw handen te leggen. Gi1 schenkt ons het 
leven en vraagt ~e: weer terug Gij alleen be
paalt het uur 1.aarop Gij ons wilt ontmoeten. 
Wi j bidden U: Laat Diny en M.1riëlle, die zo plot· 
seling van ons z Jn heengegaan. vol vreugde bin
nengaan in Uw KorunkriJk om te midden van al 
Uw uitverkorenen te delen in Uw heerli1kheid. 
Mogen z,j beiden voor Edy, Maurice en voor ons 
allen bij U on2e voorspraak zijn . En geef, dat 
wij eens weer met hen samen mogen ZiJn biJ U 
in de Hemel". 

Onze Vader . Wees Gegroet. 

DAT ZIJ RUSTEN IN VREDE. 

Voor uw medele·,en bij het overlijden en Uw aan
wezigheid b ij de begrafenis van Diny en Mariélle, 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Uit aller naam 
Edy Leus en Maurice 

Langeveen, juni 1977 




