
'ln alk stiftt 6en 
je van ons fuengegaan, 
maar je 6{ijft in ons 
veráer ftven.' 

Zo gedenken wij 
GEZINA HENDRIKA VASTERINK 

weduwe van 
GERARDJOHANNESLEUSENKAMP 

Op 28 oktober 1907 is zij te Weerselo geboren. 
Geheel onverwacht is zij - gesterkt door het H. 
Sacrament der Zieken - overleden op zaterdag
avond 12 december 1992. In de Paus Joannes
kerk, waar zij altijd naar toe ging en ook die 
zaterdagavond op weg was, hebben wij voor haar 
de Eucharistie ten uitvaart gevierd op 16 decem
ber. Daarna hebben wij haar te ruste gelegd op het 
r.k. kerkhof aan de Deurningerstraat te Hengelo 
Ov. 

Wij kwamen veel bij onze goede en opgewekte 
moeder en oma. Je kon er altijd terecht voor een 
gezellig praatje en een versnapering. Zo was ze 
ook voor andere mensen, die op haar weg 

kwamen. Ze had alle tijd voor mensen en ging 
gemakkelijk een levendig en onderhoudend ge
sprek aan. Rangen en standen had ze niet: ieder
een was welkom in haar huis. 
Ze had een geweldige belangstelling voor alles wat 
leeft, bloeit en vliegt. 
De tuin was haar hobby en zelfs onkruid dat zich 
tussen de stenen doorwurmde, wekte haar 
bewondering op en moest blijven staan. Vogels 
van allerlei pluimage waren om haar heen. Ze gaf 
ze te eten, volgde ze in hun bedrijvigheid, praatte 
tegen ze en een enkele merel liep een tijdlang zo 
maar bij haar binnen. 
Zo was voor deze gelovige vrouw de schepping 
een prentenboek van onze Lieve Heer. Zij was 
dankbaar voor het leven en alles wat leeft. Ze 
getuigde daarvan tol het laatste toe in haar leven 
en haar trouwe gang naar de kerk. Moge de Heer 
van alle leven haar opnemen in Zijn vrede en 
heerlijkheid. 

Voor uw medeleven, betoond na het overlijden van 
onze moeder en oma zeggen wij u hartelijk dank. 

Haar kinderen en kleinkinderen. 




