
Met veel liefde willen wij blijven 
denken aan 

Aleida Anna Klein Haarhuis. 
Vanaf 1936 tot 2 juli 1969 was zij 
gehuwd met 

Antonius Hermannus Leuverink. 
Zij werd op 29 augustus 1902 te Weer· 
selo geboren. Nadat zij in juli 1985 
opgenomen moest worden in "Olden
hove", waar ze met veel liefde en toe· 
wijding is verzorgd, hebben wij haar 
mogen sterken met het sacrament van 
de ziekenzalving. Op 19 maart 1991 
is zij daar ook gestorven. 
Na de Eucharistieviering in de kerk 
van de H. Maria Geboorte in Losser, 
volgde haar begrafenis in Oldenzaal. 

Aan dit lange leven kwam langzamer
hand een eind. Steeds vaker moesten 
wij toezien hoe zij achteruit ging. 
Naast het verdriet om haar sterven 
zijn wij ook dankbaar dat haar lijdens
weg niet nog langer heeft geduurd. " 
Menselijkerw11ze gesproken had ze liJ · 
den niet verdiend. Met haar, zien wij 
terug niet alleen op een lang leven, 
maar ook op een leven dat niet gemak· 
kelijk is verlopen. In haar jeugd heeft 

ze hard leren werken in de huishou
ding bij anderen en later in de . tex· 
tielfabriek in Oldenzaal. In de crisis
jaren zijn ze getrouwd, er kwamen kin· 
deren die in de oorlogsjaren te eten 
moesten hebben, terwijl ze voortdurend 
de druk voelden van het oorlogsgeweld 
doordat vader in Duitsland moest wer
ken. 
Gaandeweg werd het leven makkelii· 
ker ; kinderen gingen de deur uit. . 
Mateloos kon ze genieten van de klein
kinderen. 
Toch had het leven haar getekend en 
zijn sporen nagelaten. Ouder worden 
betekende voor haar dat het allemaal 
minder werd. 
De Heer moge haar belonen voor al· 
les wat ze voor ons heeft betekend. 
Zij moge rusten in vrede. 
Lieve moeder, oma, zonder woorden 
ben je van ons heengegaan, maar je 
blijft in ons verder leven voortbestaan. 

Hartelijk dank voor uw meeleven en 
uw aanwezigheid bij haar uitvaart. 

Kinderen en kleinkinderen. 


