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- 1- Bedroefd om het afsche id, maar met 
een heel dankbaar hart denken we 
aan onze goede moeder, schoon-
moeder en onze fi jne oma 

Johanna Berendina 
Asbroek 
si nds 1962 wed uwe van 
Hermannus Leferlnk 

Zij werd geboren te Haaksbergen op 11 ok
tober 1902. 
In de nacht van 30 januari 1988 is zi j ge
storven , na op zondag 24 januari in de 
fam il iekring het Sacrament van de Zieken te 
hebben ontvangen . 
Wij namen voorgoed afscheid van haar op 
woensdag 3 februari in de kerk van de H. 
Blasius te Beckum, waarna we haar te ruste 
hebben gelegd bij vader en opa op het r.k. 
kerkhof. 

Wij hadden het we l zien aankomen dat het 
niet zolang meer zou duren met moeder en 
oma. Dr ie jaar geleden had ze te horen ge
kregen dat ze ongeneeslij k ziek was. Daar 
konden we met haar heel openlij k over 
praten. Ze vond ze lf dat ze een mociie leeftijd 
had en dat haar taak er ook wel op zat. De 
eerste t ijd g ing het nog wel rede lijk goed, 
maar toch we l steeds iets minder. De laatste 
ti jd voe lde ze ze lf we l aan dat ze wat sneller 
achteruit g ing. Ze vond het heel jammer dat 
ze niet meer naar de kerk kon, want in haar 
geloof zocht ze veel steun bij God . Na wat 
aarze l ing heeft ze toch de ke rktelefoon laten 
aan leggen, zodat ze weer het gevoel had 
erbij te horen . Bijna een week voor haar 

sterven heeft ze heel bewust en met een 
diep geloof het Sacrament van de Zieken 
ontvangen. Ze was er dankbaar voor dat het 
zo kon met all en erbij . Nu was zij er eigen
lijk helemaal klaar voor en hoopte spoed ig 
te sterven. 
Nu zij gestorven is, zijn we bedroefd en 
voe len du idelij k een lege plaats , want zij 
had een heel du idelijke plaats in de fam il ie, 
in de buurt, maar vooral ook in het gez in : 
bij iedereen was ze alt ijd 'oma ', vo l be lang
stell ling en medeleven- voor iedereen . Velen 
zullen van haar we l een briefje gehad hebben 
in haar heel eigen handschrift met de onder
tekening van ' je oma' , of een paar warme 
'oma made' sokken. Ze werd ervaren als 
een leuk mens, met een hee l eigen w il en 
een zeer dankbaar hart. 
Juist door dagelijks met kleinkinderen om te 
gaan, kon ze wat makke lijker met de tijd 
meegaan . Ze vond het hee l erg dat ze zo 
ineens erg doof was geworden, maar echt 
klagen deed ze niet . We mogen haar echt 
dankbaar zi jn voor al le liefde die zij ge
schonken heeft. Zij heeft ons en wij hebben 
haar moeten los laten, maar we mogen erop 
vertrouwen dat zij nu gelukkig verder mag 
leven bij God, die altijd een belangtijke rol 
in haar leven heeft gespeeld. Z ij zal bij God 
voor ons een voorspreekster zijn, want haar 
be langste l ling en meeleven zu llen , zo geloven 
wij, doorgaan. 
We zeggen van harte: Oma bedankt : je was 
een f ijne medemens. 

A llen d ie voor oma een hul p en- steun zijn 
geweest en di e ook ons nabij wilden zij n in 
deze dagen, zeggen wij heel harte lijk dank. 

Fami lie Molenkamp 
Fami lie Leferink 


