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In dankbare herinnering aan: 

Gerharda Johanna Leferink 
weduwe sinds 7 februari 1995 van 
Johannes Bernardus Klein Rot 

Zij werd geboren op 28 februari 1919 te Sint 
Isidorushoeve en is overleden op 29 december 2011 
te Haaksbergen. We hebben afscheid van haar 
genomen tijdens de uitvaartviering in de kerk van de 
O.L. Vrouw van Lourdes, waarna we haar ter ruste 
hebben gelegd op het kerkhof " Het Waarveld" 
te Haaksbergen op S januari 2012. 

Moeder wa5 bijna 49 jaar gelukkig getrouwd met vader. 
Samen leefden zij op de boerderij. Haar leven kreeg 
hierdoor vorm; zorg voor en het werken op en rond 
de boerderij evenals het voortbestaan hiervan. Zij was 
moeder van 4 kinderen, oma van 12 kleinkinderen en 
7 achterkleinkinderen. 

Zij had op haar eigen manier hierin haar contacten. 
Moeder was een sterke vrouw en zij was standvastig 
in haar mening. Haar lijfspreuk was: 
" 't kump zoas ' t kump en ' t geet zoas ' t geet " . 
Intensief beleefde zij de natuur; de groei en bloei van 
plant en dier. Zij had veel zorg en aandacht voor de 
tuin. 
Verdriet kende zij na het over] ijden van vader, haar 
steun en toeverlaat. Het leven had voor haar zijn glans 
verloren, ondanks dat zij de draad weer oppakte. 
Moeder was een diepgelovige vrouw, die altijd de 
kerkelijke vieringen volgde en in latere jaren ook via 
de kerkradio. 
De kerk gaf structuur aan haar leven zoals zij het zelf 
benoemde. Hoogtepunten waren de bezoeken aan de 
bedevaartsplaatsen Kevelaer en Lourdes, alleen of 
samen met vader. 

Moeder heeft haar leven voltooid. Wij zijn dankbaar 
voor het goede dat zij heeft doorgegeven en bidden 
dat zij teruggekeerd zal zijn en zich geborgen zal voelen 
bij God, de Schepper, die hemel en aarde gemaakt 
heeft. 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Voor uw medeleven betoond tijdens de ziekte en na 
het overlijden van moeder, schoonmoeder en oma 
danken wij U hartelijk. 

Wilmy -Wim 
Lida -Henny 
Truus -Leo 
Bernarda - Ton 
Klein-en achterkleinkinderen 


