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In dankbare herinnering aan 

Susanna Berendina Leusink-Wessels 
Santje 

Geboren 1 maart 1922. Zij overleed na een 
moedig gedragen ziekte en voorzien van de 
laatste sacramenten. in het bijzijn van haar 

kinderen op 9 september 1999. 
Zij was getrouwd met 

Gerhardus Engelbertus Leusink. die haar 
3 Juni 1984 in de dood is voorgegaan. 
De gezongen uitvaart vond plaats op 

14 september in de Manakerk, 
Deurningerstraat te Enschede, waarna we 
haar begraven hebben bij haar man op de 

Oosterbegraalplaats. 

Dankbaar zijn we dat we moeder en oma zo 
lang 1n ons midden mochten hebben. Ze was 
het centrum in ons leven. Bij haar waren de 
kindere~ en kleinkinderen alt1Jd hartelijk wel· 
kom. Z1J zag ze graag om zich heen en zij 
hield ervan om voor hen klaar te staan en met 
hen te delen wat ze had. Zij groeide op in een 
gezin waar men het niet zo breed had. Net als 
haar zussen ging zij al jong in betrekking en 
hielp zo mee de inkomsten voor het gezin te 
verhogen. 

Ze was gastvrij en hartelijk voor iedereen, 
waardoor haar huls een zoete inval was. 
Moeder was een zeer tevreden mens, altijd 
opgewekt en goed te spreken. Ze genoot van 
ieder bezoekje dat ze kreeg en zij nam altijd 
even de tiJd om te ''kuier'n' Ze leefde hartelijk 
mee met het lief en leed van haar kinderen en 
kleinkinderen en ieder die zij mocht ontmoe
ten. 
In april 1997 kwam er een ommekeer in haar 
leven. Na een operatie kwam ze er weer rede
lijk doorheen, toch stak de ziekte de kop weer 
op. De doktoren konden haar niet meer hel
pen. De laatste maanden waren moeilijk en 
moeizaam voor haar. Ze had nog graag wat 
langer voor de jongens gezorgd en "verder 
geleefd". Moeder, na een drukke dag moe in 

een stoel zien zitten, dat waren we gewend, 
maar moeder moe van die ziekte. waar niets 
aan te doen was, dat was niet te verteren." 
M~. je hebt het dapper en moedig gedaan. Jij 
bliJft 1n onze herinnering voortleven als een 
lieve moeder en oma. Je wens is vervuld: 
thuis sterven temidden van je kinderen. Haar 
laatste woorden waren: " 'n keer hoalt 'top". 

Lieve moeder, zorgzame oma, 
leef in vrede bij God. 

Voor uw blijken van meeleven tijdens de ziek
te en na het overliJden van onze lieve moeder 
en oma zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 




