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Een dankbare en fijne herinnering aan 

Maria Leussink-Wiggers 

weduwe van Antonius Leussink 

Zij werd op 22 augustus 1914 geboren te 
Deurningen (gem. Weerselo). Op 10 juli 
1997 overleed zij thuis aan de Oude Oot
marsumsestraat. We hadden haar voor het 
laatst in ons midden tijdens een Eucha
ristiev iering in de H. Drieëenheidskerk op 
14 juli 1997, waarna we haar hebben be· 
geleid naar haar laatste rustplaats op de 
begraafplaats aan de Hengelosestraat. 

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft 
betekend en gedaan , maar tegelijkertijd 
bedroefd om haar heengaan nemen wij af
scheid van onze lieve moeder en oma. 
In februari jl. werd duidelijk dat een onge
neeslijke ziekte haar leven was binnenge
slopen. Als een sterke en moedige vrouw 
heeft zij haar ziekteproces gedragen. Haar 
grote wens was thuis te mogen en kunnen 
blijven; dit is gelukt dankzij de goede zorg 
van haar gezin en haar huisgenoten. 

Ze was een goede en fijne moeder en oma, 
en vooral ook een zorgzame echtgenoot. 
Toen vader ziek werd, en afhankelijk van 
de zorg van anderen, heeft zij erg veel voor 
hem gedaan . Na zijn overlijden wist zij de 
draad weer goed op te pakken, mede dank· 
zij haar grote doorzettingsvermogen. 
We herinneren haar als een sterke vrouw, 
d ie anderen wist te bemoedigen en te sti
muleren. Haar leven lang heeft ze hard ge
werkt en vooral de laatste jaren kon ze wat 
meer genieten van het leven, van haar kin
deren en kleinkinderen en van al les wat 
haar dierbaar was. We zullen haar blijven 
ontmoeten in onze herinneringen . We ho
pen en bidden dat ze bij God is en dat ze 
de rust gevonden heeft die ze heeft ver
d iend. 
Lieve moeder en oma, bedankt voor alles! 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze lieve 
moeder en oma willen wij u hartelijk bedan
ken. 

Kinderen en kleinkinderen 




