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Als een rots in de branding, 
verankerd in C od's venrouwen 

Ter dankbare herinnering aan 

MARIA JOHANNA LEURINK 

weduwe van 

ANTONIUS FRANCISCUS TANKE 

Moeder werd op 15 augustus 1909 te Hengelo ov 
geboren. Na een welbesteed leven i s zij op 
23 januari 1987 in het z iekenhuis te Hengelo ov 
in alle rust overleden. Op 28 januari was in de 
0 . L. Vrouwekerk haar uitvaart, waarna we haar 

bij vader te rusten hebben gelegd op het 
r. k. kerk hof van Hengelo ov. 

Je had een groot doorzettingsvermogen en je 
genoot altijd een goede gezondheid. Daardoor 
was je in staat de moeilijke taak d ie voor j e 

lag, toen pa van wie je zovee l hield, in 1959 
veel te vroeg was overleden, op je te nemen 
en goed te volbrengen. 

Je hield van een eenvoudig leven , je waardeer

de de gelukkige tijden, maar je aanvaardde ook 

het verdriet dat je meestal alleen hebt willen 
verwerken. 

Veel li efde heb je aan ons en anderen kunnen 

geven , ook over de grenzen heen, vooral aan 
Heeroom die je vanaf het begin van zijn stud ie 

tot het einde van zijn leven gesteund hebt. 

Steeds opn ieuw vond jij de kracht en ce moed 
vol te houden tot het e inde toe, want je bleef 
hopen op een betere toekomst. 

De zorg voor jouw gezin stond centraal. Jij was 

er steeds voor ons. 

Plotseling kwam er een verandering in jouw en 
ons leven , toen we hoorden dat je ziek was. 

Het intense verlangen naar huis konden wij res• 
pecteren en begrijpen. Mede daardoor kon je 

de tijd die nog voor je lag, rustig en vredig 

doormaken in je zo vertrouwde won ing. 

Ma, wij danken jou voor al les wat je voor cns, 
voor de k le inkinderen en veel andere mensen zo 
onopvallend hebt gedaan . Heren igd met pa, 
leven jullie beiden nu voort in het grootste 
Geheim van ons bestaan. 

V rede voor altijdl 


