
Een dankbare herinnering aan 

GEZINA JOHANNA MARIA 
LEFERINK • LEUSENKAMP 

sinds 1973 weduwe van 
Jan Hendrik Herman Leferink. 

Zij werd geboren te Hasselo op 
30 maart 1907 

en overleed geheel onverwacht 
maar toch omringd door al haar kinderen 

op 24 januari 1992. 
Na een afscheidsviering In de St. Plechel

muskerk te Deurningen werd zij bij vader te 
ruste gelegd op het R.K kerkhof aldaar. 

Zeer dankbaar nemen wij afscheid van 
moeder en oma die met haar eenvoud juist 
een grote eigen plaats had ingenomen in het 
hart van iedereen die haar kende. Met de 
groei van haar gezin groeiden ook haar 
Krachten en gesteund door een groot geloof 
en verering van O.L Vrouwe van Altijdduren 
de Bijstand wist zij haar zorgzame en 1 1 . 
opofferende aandeel te geven in de opvr 
ding van haar grote gezrn. 

Toen zij 18 jaar geleden alleen verder moest 
had zij dan ook de stille kracht verkregen om 
die nieuwe weg te gaan: die van een moeder 
waar alle kinderen en later ook de vele klein
kinderen een luisterend oor vonden en de 
goede raadgevingen meekregen. 
Een vruchtoare moestuin en een kleurrijke 
bloementuin waarin ze uren kon vertoeven, 
werd haar volgende trots toen alle kinderen 
inmiddels een nieuw gezin hadden gesticht. 
Zoals de vogels zich nestelden in haar tuin 
bleef zij de plaats waar iedereen terecht kon 
met grote of kleine problemen of blijde ge
beurfenissen waarvan zij dan volop genoot. 
Volop bleef zij belangstellend oog houden 
voor de ontwikkelingen in kerk en wereld om 
haar heen en groeide haar belangstelling ver
der: ook in hef wel en wee van de 16 kleinkin
deren waarmee ze ook met ieder een 
speciale band opbouwde. Ook zij zullen haar 
missen! 
Haar zorgzaamheid om alles "in vrede te 
overleggen" is een voorbeeld voor een ieder. 
Wij zijn aankbaar voor alles wat ze voor ons 
heeft gedaan. Moge zij nu samen met vader 
voor áltijd gelukkig zijn bij God. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven en 
uw gebed. 

De kinderen en kleinkinderen. 


