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weduwe van 

Johannes Gerhardus Jeunink 
Ze werd geboren te De l.utte op I juni 
1902. Ze overleed. na het ontvangen van 
de sacramenten der zieken. op 82-jarige 
leeftijd in het R.K. Ziekenhuis te Oldenzaal 
op zondag. 24 maart 1985. De uitvaartdienst 
was op woensdag. 27 maart d.a.v. in de 
St. Plechelmuskerk te De Lutte. We heb
ben haar naast vader te ruste gelegd op 
het R.K. Kerkhof. 

Bijna heel haar leven woonde ze op de
zelfde plaats in De Lutte. Daar groeide ze 
op als kind. trouwde ze en zorgde ze voor 
haar grote gezin. Dat deed ze als .de ster
ke vrouw" . maar ook met veel zelfopoffe
ring. Heel wat zorgen heeft dat gekost. 
zeker in de jaren vóór en tijdens de oorlog. 
Toch heeft ze. samen mer vader. de kin· 
deren een fijne jeugd gegeven en volgde ze 
vol belangstelling de weg die ieder ging. 
Toen vader vijf en zestig werd en ' t nieuwe 
huis werd betrokken kwam er meer tijd 
voor hen zelf. Intens genoten ze : van de 
natuur. het samen-werken in de tu in, de 
kleinkinderen, de regelmat ige bezoeken. de 

vele verjaardagen die nauwkeurig werden 
bijgehouden . en de vele kon takten in het 
dorp, Kerk en parochie namen een grote 
plaats in . 
Het overlijden van vader en Annie hebben 
moeder zwaar getroffen. Eigenlijk heeft ze 
deze verl iezen nooit helemaal kunnen ver
werken . Daarbij kwanr het veel-alleen-thuis
zitten toen haar lichamelijke krachten af
namen. Dan bekeek ze alles wel eens te 
zorgelijk. 
Wij zijn dankbaar voor alles wat ze voor 
ons is geweest: een hardwerkende en be
langstellende moeder. een lieve oma. een 
vrouw met een brede belangstelling en 'n 
eenvoudig maar doorleefd geloof. 
Zo is ze in vrede gestorven. ons allen een 
voorbee ld nalatend, we vertrouwen op Je
zus' woord: • Wie gelooft. zal leven ook al 
is hij gestorven· . Nu mag ze voor altijd 
uitrusten bij God .die alle tranen zal af
wissen en bij Wie geen dood meer is en geen 
rouw, geen geween en geen smart. want 
al het oude is voorbij". Nu is ze samen 
met al haar dierbaren die haar voorgingen. 
Moeder dank je wel en bid voor ons. 

Onze Vader - Wees gegroet. 




