
Dankbaar blijven wij gedenken 

BETSY GERTRUDE MARIE TEN PAS, 
weduwe van 

JOHANNES MARTINUS LEUSINK. 

Zij werd geboren te Lonneker op 
24 juni 1907. 

Zij overleed. gesterkt door het Sacra
ment der zieken, op bijna 78-jarige 
leeftijd te Enschede op 3 juni 1985. 
De Uitvaartdienst was 6 juni d.o.v. in 
de Ariënsgedachteniskerk. Daarna 
vond de crematie plaats te Usselo. 

Als jongste in het gezin ten Pas mocht 
zij in haar jeugd de voordelen hiervan 
genieten maar ook de nadelen ervaren. 
Misschien heeft dit alles wel 'n stem
pel g,elegd op heel haar verder leven. 
Zij trouwde in 1926 met Johan Leusink. 
Met hem en hun twee zonen had zij 'n 
goed en gelukkig leven. 
Op haar oude dag kon ze met trots 
vertellen hoe haar man alles voor haar 
deed en haar op handen droeg. 
Ook was zij gelukkig met haar kinde
ren en hun gezinnen. - Zij leefde mee 
met hun vreugden en met hun zorgen 
en verdriet. 

Graag had ze mensen om zich heen 
en ze was gastvrij en gul en goedgeefs 
voor velen. 
De laatste jaren was moeder veel ziek 
en zij had veel zorg nodig. De kinde
ren deden alles voor haar. 
Haar dank liet ze hen misschien niet 
zo vaak en niet zo duidelijk merken. 
Maar aan anderen kon ze niet genoeg 
vertellen hoe goed de kinderen voor 
haar waren In die moeilijke tijden. 
Ondanks al haar ziekte en kwalen is zij 
toch nog onverwacht van ons heenge
gaan. In vrede is zij gestorven. ons al
len een voorbeeld nalatend. 
Wij vertrouwen op het woord van de 
Heer: "Wie gelooft zal leven ook al is 
hij gestorven". 
Nu mag moeder voor altijd zijn bij God 
"die alle tranen zal afwissen en bij Wie 
geen dood meer is en geen rouw, 
geen geween en geen smart. want al 
het oude is voorbij". Nu is zij samen 
met al haar dierbaren die haar voor
gingen. 

Moeder. oma. dank voor alles. 
Moge zij zijn in geluk voor eeuwig met 
de verheerlijkte Heer. 

Voor uw belangstelling en meeleven 
danken wij U hartelijk. 

De familie. 


