
In liefdevolle herinnering 

JO TEN VOORDE-LEUSHUIS 

:-.iama 1s geboren op 30 september 1928 te Borne. Zij overleed op 30 november 
2000 in het Streekziekenhuis Midden Twente te Hengelo. 

Ze was de vierde uiteen gezin van acht kinderen. Aan haar jeugd dacht mama altijd 
met veel plezier terug. Niet zozeer vanwege het feit dat het, zeker naar huidige 
maatstaven, een gemakkelijke tijd was. Maar meer omdat er in het gezin Leushuis 
een sfeer hing van gezamenlijkheid en saamhorigheid. Mama verhaalde dan onder 
andere over de zorg:r.aamheid van opa en oma en de gelclligheid die ze binnen het 
gezin had ondervonden. 

Al op vn11ongc lcefliJd kwam ze in betrekking bij Ten Voorde. Daar leerde ze papa 
kennen. Na een periode van aftasten, groeiden 7C naar elkaar toe. Op 8 mei 1952 
trouwden ze met elkaar. Met hun tweeën zeilen ze de schouders eronder en gingen 
ze door het leven. In goede en in minder goede tijd.:n. De zorg voor de kind~ren 
Cccicl, Alice en Hans stond voor hun centraal. Ze beleefden er veel plezier aan dat 
het dek mdcrcn dan ook goed verging. 
Allebei hechtten ze veel waarde aan een goed onderhouden huis, een gezellige 
inriehtmg en een mooie tuin. 

Vanaf 1979 werd de gezondheid van papa brozer. Meer dan ooit richtte mama zich 
op papa. Zeker vanaf het moment dat papa hulpbehoevend werd, kon ze minder 
aandacht schenken aan mensen en dingen buiten de directe familie. Hoewel de 
zorg voor papa voor haar vanzelfsprekend was en er gelukkige momenten waren, 
was dit een moeilijke periode in haar leven. 

Na het overlijden van papa in 1994 stond mama voor een niet gemakkelijke 

opgave. De verzorging van papa, die veel van baar tijd in beslag had genomen, viel 
weg. In plaats daarvan moest ze een geheel nieuwe invulling aan haar leven gaan 
geven. Daarbij in het eerste jaar gehinderd door een onv.illigc heup, waardoor ze 
niet mobiel was. Op een bewonderenswaardige manier heeft ze dit opgepakt. De 
banden met de familie werden aangehaald, nieuwe contacten werden gelegd en 
vrienden werden gemaakt. Voorbeeld van dit laatste is de "Rummicubelub" iedere 
donderdagavond. Ook werden met haar vrienden vakantiereisjes geboekt; iets 
waar ze tot dan toe nooit aan toe was gekomen. 

Mama had zich ook ontwikkeld tol een "mens van deze tijd". Ze was niet alleen 
geïnteresseerd in 1.aken die haar eigen generatie betroffen. Of ze nu praatte met 
Maarten, Hcnrike, Jojanneke of Arne, gezellig kletste met Nout, Myrthe, Eva of 
Pi en, of stoeide met Sophie, ze genoot met volle teugen. En wij genoten van haar. 
Muziek was belangrijk. Ook muziek van de jongere generatie wist ze te 
waarderen. Dit uitte zich in meezingen en mee dansen. 

Het mooiste van dit alles was da11e voor de kinderen en kleinkinderen bleef wie ze 
was: een gezelligheidsdier pur sang. BÏJ mama was het altijd goed thuiskomen; ze 
was er voor Je. je was er altijd welkom. De kaarsjes brandden, de open haard was 
aan, de koffie was bruin. En vervolgens was er altijd een drankje met iets lekker.; 
erbij. Maar wat belangrijker was: ze was er zelf. Uitbundig als het kon, bezorgd als 
het moest. maar altijd vriendelijk, belangstellend, eerlijk en bovenal lief. 

Mama stond midden in het leven, :.:e had zoveel levenslust. WiJ hadden haar nog 
vele jaren gegund en ook toegedicht. Ze had nog wvecl plannen. De agenda stond 
vol met afspraken. Op 30 november werd ze uit het leven geplukt. 

Mama, we ::uilen je m1.uen , 
Kinderen en kleinkinderen. 


