
Gedenk In uw gebeden 
en bewaar in uw herinnering 

Geziena Engelina Polman 
sinds 4 juli 1987 weduwe van 

Heinrich Leyng 

Zij werd geboren in Lonneker op 20 februari 
1910 en overleed na een langdurige ziekte, 
gesterkt door de Sacramenten der Zieken, op 
27 september 1990 thuis aan de Sweellnck
straat. Na de Eucharistieviering ten afscheid 
werd ze op 2 oktober bij haar man begraven 
op het r. k. kerkhof aan de Oeurningerstraat 

te Hengelo Ov. 

Moeder was een eenvoudige goede en harte
lijke vrouw en een zorgzame echtgenote en 
moeder voor haar man en haar kinderen . 
Moeder stelde weinig eisen aan haarzelf en 
was altijd zeer tevreden ofschoon de moei
lijkheden vooral tijdens de oorlog haar niet 
bespaard zijn gebleven. 

Sinds het overlijden van vader zocht moeder 
haar toevlucht geheel bij haar kinderen. Haar 
enige wens was, dat ze net als vader thuis 
mocht blijven tot de laatste dag. 

Haar dochter Dlny heeft haar nog vele aan
gename uren mogen bezorgen in de rolstoel. 
Als het even kon was moeder het liefst bulten 
om te genieten van de zon en de natuur. 

Maar toen dit niet meer mogelijk was en 
moeder geheel bedlegerig werd heeft Oiny 
haar liefdevol verzorgd tot en met het laatste 
uur. Vaak heeft moeder geluisterd naar een 
H. Mis uit haar eigen 0 . 1-. Vrouwekerk. Het 
was voor haar iedere keer weer een Intens 
gebeuren. Want haar geloof In God en haar 
vertrouwen op Maria waren de steun en de 
kracht in haar leven. 

Nu mag moeder bij de talloze heiligen gerekend 
worden en bij God en de H. Maagd Maria onze 
goede voorspreekster zijn . 

Lieve moeder en oma rust In vrede. 

Maria Moeder van Altijddurende Bijstand, 
bid voor haar en voor ons. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte van 
onze onvergetelijke moeder en oma en voor 
uw meeleven na haar heengaan betuigen we 
U onze oprechte dank. 

Familie Leyng 

Hengelo Ov, oktober 1990 


