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Ter nagedachtenis aan onze lieve moeder en oma 

ALEIDA GESINA LEUSENKAMP 

weduwe van 

HENDRIK JAN OL THOF 

Moeder is geboren op 1 O juli 1905 en heeft haar hele 
leven in Hengelo Ov. gewoond en wat parochie betreft in 
de Onze Lieve Vrouweparochie. 
Moeder is altijd heel flink en gezond geweest. Ze heeft de 
zorgen en het verdriet, maar ook de vreugde van het 
leven gekend. Een grote liefde voor het huis en vooral 
voor de bloementuin was een teken van een grote liefde 
voor en toewijding aan vader en ons. Zij was hard voor 
zichzelf, maar had een groot hart voor allen rondom 
haar. Een zorgzame belangstelling toonde zij voor de 
buren. Een goed contact met hen stelde zij op prijs. En 
de kleinkinderen hadden een heel eigen plaatsje in haar 
leven. 
Toen ze wat ouder werd en haar leven geleidelijk aan wat 
kleiner, wist zij toch heel goed te zeggen, dat ze niet in 
een bejaardenhuis wilde wonen. 

Tengevolge van afnemende gezondheid heeft zij zich 
erbij neer moeten en willen leggen om te gaan wonen in 

een bejaardenwoning. Graag woonde zij de Kapel
diensten in "Backenhagen" bij, niet in het minst ook 
wegens het gezellige kopje koffie daarna, tezamen met 
enige oude bekenden. 
Ondanks dagelijkse contacten heeft moeder ons wel 
verrast. Ze had wel eens gezegd, dat ze het liefst 
plotseling wilde sterven. Maar dat wij er niet bij waren: 
dat wij niet eens weten hoe en zelfs niet wanneer ZIJ 
gestorven is, doet ons pijn en verdriet. Er blijven zoveel 
vragen onbeantwoord. 
Zij is overleden op 1 juni 1989, 83 jaar oud geworden. En 
haar verlangen, zo dikwijls door haar uitgesproken, om 
weer met vader verenigd te worden, is nu vervuld. 
Verdrietig maar ook dankbaar, hebben wij in de Uitvaart
mis in de O.L. Vrouwekerk op 7 juni 1989 God gedankt 
voor haar leven en liefde en haar in Gods handen gelegd. 
Daarna hebben wij haar lichaam te rusten gelegd in het 
graf van vader aan de Deurningerstraat te Hengelo O_v. 
Dat zij nu tet de voltooiing mag komen van het mensehJk 
leven: beeld en gelijkenis van God. 

Moeder en oma, TIJSI in vrede. 

Familie, vrienden, bekenden en belangstellenden, 
hartelijk dank voor uw aanwezigheid en uw deelneming. 

Kinderen en kleinkinderen. 


