
Een vrome herinnering aan 
JOHANNA LEEFERINK 

weduwe van 
GERHARDUS ANTONIUS MENSINK 

Zij werd geboren 16 dec . 1881 te Denekamp. 
Gesterkt door het sacrament der zieken over
leed zij 11 nov. 1972 re Denekamp. 15 nov. 
d.a. v. hebben wij haar lichaam ter ruste gelegd 
in het parochiële kerkhof aldaar waar het de 

blijde Verrijzenis wacht. 

Het woord moeder betekent een wereld van 
it1tense liefde, zorg en toewijding ! Zó hebben 
wij onze moeder ook gekend. Voor haar man 
was zij een lieve, zorgzame echtgenote, en 
aan ons haar kinderen, gaf zij het beste wat 
een moeder geven kan ; een goede opvoeding. 
vanuit een grote liefde en zorg en vanuit een 
diep geloof. 

Toen de kinderen, groot geworden, hun 
eigen levensweg moesren gaan en het ook door 
haar doofheid stil om haar heen was gewor
den, bleef 2ij ben allen volgen, terwijl daarbij 
het gebed van de onafscheidelijke rozenkrans 
het denken aan haar kindert>n vergezelde. Daar
om blijfr zij onze moeder, nu vanuit de hemel. 

Wij zijn bedroefd om haar heengaan, maar 
er Is nier alleen uitzichtloze droefheid. Er Is 
in ons ook grote dankbaarheid aan God om 
alles wa t Hij door moeder voor ons heeft ge
daan. Z<> zal zij ook In onze herinnering al
tijd blijven voortleven. In het ouderlijk huis 
Is een lege plaats gekomen. maar onze herin
nering Is verrijkt met de kostbare gedachte 

aan een lieve vrouw en moeder. God neemt 
maar Hij gt>eft ook ! 

Mijn lieve kinderen en kl.-inkinderen : Moe
der en oma gaat jullie nu verlaten ; mijn taak 
i$ volbracht en aan Gods handen heb ik mijn 
leven veilig toevertrouwd. Ik mag nu ten volle 
genieten van wat God bereid heeft voor hen 
die Hem llefhc.-bbc.-n en dienen. 

Weest allen bc.-dankt voor de goede zorgen 
die ik van jullie terug mocht ontvangen, voor
al Joke, die je zo vaak en in 'ZO veel aan mij 
hebt opgeofferd. Ouders worden beloond om 
hun kinderen, maar ook de kinderen zullen 
c.-ens het loon ontvangen om het goede dat zij 
voor vader en moeder deden. 

Leeft allen zó, dat wij elkaar eens in de he
mel terugzien. het Vaderhuis van waaruit Ik 
nu met jullie meeleef : dat is mijn laatste 
troos1 ende boodschap. 

Moeder Maria, neem haar op in het Rijk 
van uw Zoon. 

Voor Uw deelneming ondervonden tijdens de 
ziekte eo na het overlijden van onze beminde 
moeder c.-n oma betuigen wij U onze harte
lijke dank. 

Denekamp. nov, 1972. 
Ootmarsumsestraat 8 

Familie Mensiok. 
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