
Ter herinnering aan 

Suzanna Antonia Leeuwenkuijl-Kroes 
weduwe van 

Paulus Gradus Wilhelmus Leeuwenkuijl 

Mama werd 11 april 1916 geboren te Dalfsen. Papa en 
mama trouwden er 18 augustus 1943. Na gelukkige 1aren 
samen overleed papa 21 februan 1978 te Oldenzaal. 
Daarna was ze nog jaren gelukkig met Bernard Teusink. 
23 Oktober 1994 overleed mama in Verpleeghuis 'Olden
hove' te Losser, na het ontvangen van het H. Sacrament 
der Zieken. 
Vr jdag 28 o1<tober namen wij afscheid van haar tijdens de 
uitvaartdienst in de H. Drieêenhe dskerk te Oldenzaal en 
hebben we haar oegeleid naar het crematonum in Usselo. 

Leve mama, 
klein en bescheiden ben je geboren, heb je geleefd en ben 
je gestorven. 'Ik' was voor jou niet zo belangn1k. Voor jou 
telden papa en vooral de kinderen. Daarvoor heb je met 
name geleefd en gezorgd. Dáárvoor was je nie1 kle.n en 
bescheiden! 
Mama, ie was geen uitbundige vrouw met ontzettend vee 
contacten overal, maar je held van je familie en van échte 
goede vrienden. 
Na het veel te vroege overlijden van papa kwam Bernard in 
je leven. Wat hebben jull e veel gefietst samen. Je leerde 
het mooie Twenteland kennen als nooit tevoren. Ook ging 
je graag naar de kerk, waar je genoot van de dienst en het 
koor. Je kreeg 13 kleinkinderen waar je veel plezier aan 
beleefde, d:e gek op je waren en met we je kon dolle1 en 
stoeien. Ook voor de kleinkinderen van Bernard was je een 
oma om van te houden. 
De laatste maanden van je leven -in het Verpleeghuis 
'Oldenhove" - hoefden voor jou niet zonodig, maar je was 
blij met de liefdevolle verzorging. Daarom was je tevreden 
toen Onze Lieve Heer je uitnodigde de grens over te ko· 
men. 
Klein en bescheiden, lieve mama, bedankt voor ie leven. 
We gaan samen verder. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van 
onze lieve mama, oma en mijn levenspartner bedanken wij 
U hartelijk. 

Oldenzaal, oktober 1994 

Kinderen en kleinkinderen 
Bernard 


