
Eenvoud was haar kracht. 
zorgzaam stond ZIJ m het leven. 
NOOtt heeft Zij aan ZJchzelf gedacht, 
be angn,i< was te kunnen geven. 

DanKbaar blijven w~ ons hennneren 
Cissie Lescher 
echtgenoot van Wim Llgtenberg 
mama van Wendy en Carmen 

ZiJ werd 31 oktober 1960 geboren te Harbrinkhoek. ge· 
meente Tubbergen. Z11 overleed op 27 november 2000 te 
N11verdaJ. WiJ hebben op 1 december afscheid van haar 
genomen 1n de paroch ekerk St. Antonius van Padua te 
Nijverdal en daarna haar lichaam ter ruste gelegd op de 
Algemene Begraafplaats te He endoorn. 
C1ss e groeide op •neen gezin van 6 kinderen. want haar 
oudste t>roer. die op jOl'lge leeftijd kwam te oven Jden, 
heef1 ze niet gekend. Kenmerkend was haar zorg voor 
anderen. Ze zal 1n onze hennnenngen blijven voortleven 
als een vrouw die voor 'edereen klaar stond. Al was ze 
ooK met iets voor haar zelf bezig en iemand deed een 
beroep op haar dan was ze er voor die ander. 
18 Jaar lang 1s ze een liefhebbende en zorgzame vrouw 
geweest voor haar man Wim. En voor haar kinderen 
Wendy en Carmen was ze een lieve moeder. Ëén van 
haar grote hobby's was om kleren voor hen te maken. 
zodat ze er p1ekf11n uitzagen. Daarnaast knutselde ze 
graag er verschi ende mooie bloemswkjes waren daar· 
va1 het resu taat. Maar ook voor haar neefjes en n1cnt1es 

was ze een liefhebbende tante. waarb1J iedereen graag 
op bezoek ging. De zorg voor anderen werd ook zicht· 
baar toen haar vader ernstig ziek werd. Uefdevo' heeft 
ze hem toen bijgestaan. Zoals ze ze f op haar z.ekbed 
zei: We hadden .ets met elkaar. Echter d e aandaC/lt en 
hulp voor anderen was zo sterk dat z11 er grote moeite 
mee heeft gehad om anderen om zorg te vragen toen ze 
z,ek werd. In het begin had ze de hoop dat ze zeff, 1n 
haar eentje. deze z,eKte wel kon overwinnen. Dit mocht 
n'et zo z11n. Ondertussen was de drempel steeds hoger 
geworden om deze ziekte aan naar dierbaren kenbaar te 
maken. 
En voor haar was het dan ook een grote opluchting toen 
begin september ziJ dit onmogelijke gevecht kon .in 
mocht delen met haar gezin en haar familieleden. De 
zorg die ze had voor anderen heeft ze toen dubbel en 
dwars terug gekregen. Haar gezin. haar moeder. naar 
b<oers. zussen. zwagers en schoonzussen. ze waren er 
toe1 voor haar. Maar ze bleef tot het laatst toe zei! oe 
reg e n handen nouder. Veel regelde ze zelf er ze had 
urte1nde' ,I< het gevoel oat wat ze nog moest doen af 
was. Stilletjes en vredig is ze 111gestaper De dichter 
Marsman schn1ft: Vergeef m11 dat 1k ach1erlaat .-.at :k zo
zeer heb liefgehad. C1ss1e, we zullen 1e 11001! vergeten er 
wensen 1e toe dat ie nu mag rusten 1n Gods eeuwige rust 
en vrede. 

Wat is het fijn om te merken wat mensen voor elkaar kun· 
nen betekenen. leder van u heeft dat op z11n of haar eigen 
w11ze gedaan tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve vrouw en onze lieve mama Wq Zlfn u allen daar
voor zeer dankbaar. 

Wim, Wenoy en Carmen Ugte'lberr;; 


