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Dankbare herinnering aan 

Johanna Geertruida Leussink 
sinds 14 maart 198) weduwe van 

HENDRIKUS JOHANNES ACHTERWEUST 

Ze is geboren 15 okrober 1912 te Weerselo 
en overleed op 8 augustus 1991. na voorzien 
te zijn van het Sacrament der Zieken. in 't 
ziekenhuis te Oldenzaal. Na de Eucharistie
viering op 12 augustus 1991 in de Plechelmus· 
kerk te Rossum. hebben we haar lichaam te 
rusten gelegd bij haar man op het kerkhof 
aldaar. 

Vanwege de zwakke gezondheid van haar 
moeder is ze van jongs af opgegroeid op 
de boerderij van Vrijkorte te Rossum. Daar 
heeft ze tot haar huwelijk gelukkig gewoond 
en gewerkt. Het werk op de boerderij was 
haar lust en haar leven. Ze hield van het 
verzorgen van vee en van de planten en 
bloemen in de tuin. 
Van dit levensgeluk heeft ze heel haar ver
dere leven na haar huwelijk genoten op de 
boerderij aan de Boschweg 30 te Rossum. 
Ze leefde er eenvoudig en spaarzaam en 
was tevreden met heel weinig voor zichzelf. 
Haar dagelijkse omgang met alles wat leeft 
op en rond de boerderij bezorgden haar 

een diep geloof en een grote bewonde
ring voor de Schepper van het leven. Ze 
geloofde oprecht in de God van het leven. 
Maar haar grootste liefde en zorg ging toch 
uit naar het leven van haar kinderen, klein· 
kinderen en achterkleinkind. Ze was erg op 
hen gesteld en zag ze graag om zich heen. 
Ofschoon haar gezondheid de laatste jaren 
door allerlei kwalen afnam is ze toch nog 
vrij onverwacht van ons heengegaan. 
Moeder en oma, we zullen je erg missen. 
je laat een leegte achter in ons leven. Je 
eenvoud. je diepe geloof en je zorg en be
langstelling voor ons en je medemensen. 
zullen we altijd in herinnering houden. 
Met droefheid in ons hart maar toch ook 
met dankbaarheid voor al haar liefde en 
zorgen, vertrouwen we haar toe aan de 
Heer van het Leven. Moge God haar sa
men met haar man een plaats geven In Zijn 
koninkrijk. 

Voor uw medeleven tijdens ziekte en over
lijden van onze moeder en oma onze 
oprechte dank. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind 


