


Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA MARIA ANTOINETTE 
LEVERINK 
echtgenote van 

Hendricus Gerardus Oude Wolbers 

Zij werd geboren op 3 augustus 1920 te Borne en 
overleed in het ziekenhuis te Hengelo op 
8 september 1994. De uitvaart vond plaats op 
12 september 1994 vanuit de St. Stephanuskerk 

te Borne, waarna zij werd begraven op het 
R.K. kerkhof aldaar. 

Nich hül'n als uiting van levenswil en 
levenskracht. Een doorzetter, die vanuit haar eigen 
inspiratie ook haar eigen omgeving trachtte te 
stimuleren altijd rekening houdend met het feit 
dat iedereen anders was en iedereen zijn of haar 
eigen gang moest kunnen gaan. Alleen daarom al 
had ze een centrale rol in ons gezin, maar ook 
daarbuiten. 

Nich hül ' n in zo lijkt het de gebiedende wijs 
maar wij ervaren het als haar harte wens . Zoek 
de zonzijde van deze nare ervaringen. Put kracht 
uit elkaar en houd mij daarbij in herinnering. 

Nich hül'n als uiting van een verrassend sterke 
levenswil en dan toch nog een plotseling einde. Als 
leven lijden dreigt te worden, is sterven een 
verlossing zeker zoals zij op 't leven keek. Moeder 

wij houden van je wij zullen je missen maar wij 
hebben veel van je meegekregen. 

Nich hül'n . Met deze voor moeder zo 
kenmerkende en opbouwende woorden loodste ze 
ons niet alleen door de afgelopen week maar in 
zekere zin door heel ons leven. Haar enorme 
levenskracht was daarmee aan een ieder die haar 
kende, maar zeker aan ons, doorgevend . 

Nich hül ' n, want er is zoveel moois om van te 
genieten, om blij mee te zijn . Moeders 
belangstelling ging daarbij vooral uit naar haar 
directe omgeving, vader , de kinderen en 
kleinkinderen, broers, zusters, zwagers en 
schoonzusters, maar ook de buren, haar bloemen, 
de koffievisite en het fietsen. 

Nich hül'n, want ondanks haar ziekte de 
afgelopen jaren, het verlies van ons Ans is er 
genoeg om met elkaar te lachen. Moeder hield van 
vrolijkheid gezelligheid en was graag in gezelschap. 
Zo willen wij ons haar ook herinneren. Haar 
verhalen wonnen na verloop van tijd aan spanning 
en kracht totdat ze zelf opmerkte en als je dat niet 
gelooft lieg ik je wat anders voor. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en het 
overlijden van mijn dierbare vrouw en onze lieve 
moeder zeggen wij u onze oprechte dank. 

H. G. Oude Wolbers 
kinderen en kleinkinderen 


