
In vrede 

Leidy ten Berge-Poorthuis 

Zij is op 18 maart 1936 geboren te Overdinkel en 
overleden op 18 februari 1995 te Almelo. We 
hebben afscheid van haar genomen met de 
H. Eucharistieviering en tijdens de crematie
plechtigheid op 22 februari 1995. 

Le idy is opgegroeid als oudste kind in een gezin 
met goede en lieve ouders. Na de lagere school 
is ze zeven jaar op kostschool geweest. Ze heeft 
het als een voorrecht ervaren om - in die tijd - als 
meisje een beroep te mogen leren. Een beroep dat 
ze met heel veel toewijding en plichtsbesef heeft 
uitgeoefend en waarin ze altijd een fijne en ge
waardeerde collega is geweest. 
Aan de kostschool en haar vriendinnen daar had 
ze hele plezierige en dierbare herinneringen , die 
ze heeft gekoesterd. 
En vooral de laatste periode van haar leven heeft 
ze veel steun ondervonden van de steeds toe
nemende en warme belangstelling van die 
vriendinnen . Ze genoot telkens weer van de vele 
plezierige momenten die ze met anderen in Steen
wijkerwold heeft beleefd. Leidy was een sterke 
vrouw met een groot gevoel voor eigenwaarde en 
een uitgesproken mening. Ze had vertrouwen in 
de medemensen en was erg belangstellend voor 
iedereen. 
Na het te vroege overlijden van haar vader heeft 
ze samen met haar moeder - in moeilijke tijden -
met zeer grote inzet voor het hele gezin gezorgd 
en gewerkt. Met name haar twee jongere broers 
hebben van haar zorgen kunnen gen ieten . 

Na haar huwelijk met Bernard werden Christel , 
Ellen en Mariëlle geboren . Haar dochters hebben 
haar altijd gezien en zu llen haar blijven zien als 
een goed voorbeeld in zeer veel opzichten . Ze 
zullen haar blijven missen vooral bij be langrijke 
gebeurtenissen in hun leven , gebeurtenissen die 
Leidy door haar inbreng en toedoen telkens weer 
tot hoogtepunten wist te maken . Voor haar man 
is Leidy altijd een rechterhand, een stimulerende 
en drijvende kracht geweest in zijn leven. De zorg 
voor haar gezin was samen met Bernard erg groot; 
al het andere was minder belangrijk. 
Ook anderen konden rekenen op haar warme be
langstelling, hulp en steun en goede raad in moei
lijke omstandigheden. 
Jarenlang heeft ze met haar gezin (en anderen) 
genoten van fijne vakanties met de caravan. Op 
maatschappelijk terrein heeft zij zich ook ingezet 
en haar sporen verdiend. Gezelligheid en ontspan
ning stonden hoog bij haar aangeschreven, zowel 
in het gezin, met vrienden en kennissen als in club
verband . Veel plezier heeft ze beleefd aan de 
vele avonden, middagen bridge. 
De reis naar Lourdes - samen met Ans - heeft haar 
veel kracht gegeven en ze was dankbaar dat ze 
dat nog heeft kunnen doen . 

Wij hebben grote waardering voor de vele be
langstelling die Leidy ontving tijdens haar ziekte 
en na haar overlijden. Deze duidelijk tastbare vorm 
van liefde heeft haar en ons veel kracht gegeven 
waarvoor wij u allen oprecht danken. 

Bernard ten Berge 
Christel, Ellen en Mariëlle. 


