


In dankbare herinnering aan 

Geertruida Maria 
Leenstra - ten Zijthof 

weduwe van 
Epke Johannes Leenstra 

en van 
Antonius Marinus Arends 

Zij werd geboren op 17 oktober 1914 te Wiene. 
Op 4 april 2003 is ze overleden te Delden. 

Voor haar is het leven een pelgrimstocht geweest 
langs wegen van vreugde en van zorg. 
Na haar huwelijk in 1937 van ruim anderhalf jaar 
werd haar man ernstig ziek. 
Zeven jaar lang en tijdens de oorlog heeft zij de zorg 
op zich genomen. 
November 1945 werd zij weduwe. Met drie kleine 
kinderen bleef zij alleen achter. 
Maar zij was een sterke en strijdbare vrouw en ze 
ging ervoor. 
Veel mensen hebben tijdelijk bij haar een thuis 
gevonden zodat zij een bron van inkomsten had . 
In 1948 is ze weer getrouwd met Epke Leenslra. 
Veel verdriet had ze bij het verlies van haar 
schoondochter. 
Na een huwelijk met Epke van 42 jaar moest ze 

plotseling , na een gezellig weekendje Friesland, 
ook afscheid van hem nemen. 
In januari 1998 is ze gaan wonen in het 
zorgcentrum "Hooghagen" te Hengelo. 
Ze heeft het daar heel fijn gevonden. Menigkeer zei 
ze: "Ik heb een leven als een koningin." 
Het laatste jaar ging haar gezondheid snel 
achteruit. Ze leefde in haar eigen wereldje. 
Op 10 januari 2003 ging ze naar het "St. Elisabeth 
verpleeghuis" in Delden. 
Zij was een vrouw die vriendelijk en gezellig was. 
De natuur was haar alles. Daar kon ze intens van 
genieten . 
Haar verjaardagen waren gezellige reünies. 
Als ze op vakantie ging met haar tweelingzus Marie 
beleefden ze veel plezier met elkaar. 
Ze werd gehinderd door reuma maar zelden 
hoorde je haar klagen . 
We zijn bedroefd maar dankbaar dat verder leed en 
pijn haar bespaard is gebleven. 

Moeder, wij danken U. 

Hartelijk zeggen wij U dank voor de belangstelling 
getoond tijdens de ziekte en het overlijden van 
onze moeder, oma en overgrootmoeder. 

Familie Arends en Familie Leenstra. 


