


t 
Ter nagedachtenis aan 

Maria Gezina Leusink 
echtgenote van 

Hendrikus Antonius W ensing 

Zij werd geboren op 13 juli 1922 in Lonneker en 
op 3 februari 2000 is zij thuis overleden. 

Op 16januari 1951 zijn Marie en Hennie getrouwd 
en bijna 50 jaar waren ze samen in hun wat 
afgelegen woning aan de Oldenzaalsestraat in 
Lonneker. "Waar werd oprechter trouw dan tussen 
man en vrouw ter wereld ooit gevonden" zo dichtte 
eens onze vaderlandse dichter Vondel. 
Samen waren zij gelukkig, ondanks dat het hun niet 
gegeven was het leven door te geven. Dat kan veel 
pijn doen en een mens moet dan een andere 
invulling geven aan zijn leven. 
Marie heeft dat gedaan samen met Hennie. Klaar
staan voor ieder die hulp nodig had. Het leven had 
hun beide geleerd dat felle tegenslagen alleen te 
overwinnen zijn door steeds opnieuw te zoeken 
naar een nieuwe inzet. In groot en standvastig 
geloof hebben zij daaraan inhoud gegeven. 
Stoer en vasthoudend, ieder weekend, steeds op 

dezelfde plaats waren zij aanwezig bij de Heer, in 
de kerk. Hem dienend en vragend en geleide in 
hun leven. 
Zoals ieder mensenleven zijn neergang kent, zo 
heeft Marie dat ook ondervonden. In mei 1999 
openbaarde zich bij haar de fatale ziekte. Met veel 
geduld en offervaardigheid heeft zij samen met 
Hennie de lange maanden van pijn pijn en achter
uitgang doorstaan. Samen waren zij in lief geweest 
en ook in leed. Tot de laatste druppel heeft zij de 
lijdenskelk leeg moeten drinken; dankbaar voor de 
hulp van Hennie en de anderen die haar bijstonden. 
Op dezelfde dag en uur waarop haar moeder stierf, 
mocht ook zij heengaan. Dankbaar is zij geweest 
dat ze ook tot haar laatste ademtocht in haar "thuis" 
kon blijven. 
Heer God, we weten allen dat we hier op aarde geen 
blijvend thuis vinden; wij vragen u moge uw 
dienares Marie, die de naam van moeder Maria met 
ere heeft gedragen, nu voor altijd geborgen zij bij 
U en daar haar blijvende thuis gevonden hebben 

Moge zij rusten in de vrede des Heren. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekte, voor uw 
meegaan op haar laatste gang hier op aarde dank ik 
u oprecht. 

Hennie Wensing 


