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Dankbaar voor al het goede dat hij bracht willen 

we blijven denken aan 

Leonardus Gerhardus (Leo) Assink 

Hij werd op 11 december 1921 te Losser gebo
ren. Na een liefdevolle verzorging in huize .,01-
denhove" ging hij van ons heen op 5 mei 1994. 
Na de Eucharistieviering in onze parochiekerk 
H. Maria Geboorte, op 10 mei 1994, hebben we 
hem begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Leo heeft z'n hele leven in Losser gewoond. Veel 
mensen, zeker de oud-Lossenaren, hebben hem 
gekend. Hij was erg bekend door de voordrach
ten die hij hield in 't Twents. Hij werd veel ge
vraagd op feesten en partijen. Hij kon mooi ver
tellen. 

Naast zijn werk in de textielindustrie genoot hij 
van de duivensport. Hiermee won hij veel prij
zen. Een andere intense liefde waren zijn paar
den, waarmee hij zelfs aan concoursen deelnam . 
Op zijn eigen manier was Leo een echte levens
genieter; hij hield veel van de mooie omgeving 
van Losser. Als natuurmens had hij hier zijn va
kantie. 
Na het overlijden van zijn moeder in 1977 bleef 
Leo alleen wonen in zijn geboortehuis .. aan de 
bleek". 
De laatste jaren van zijn leven verliepen anders. 
Hij raakte gedeeltelijk verlamd. Hierdoor kon hij 
niet meer alleen blijven wonen; een verlies dat hij 
maar moeilijk kon accepteren. 
Maar zelfs in het begin van zijn ziekte wist hij 
nog veel mensen te vermaken met zijn kleurrijke 
vertellingen . Later verloor hij echter het vermo
gen om te spreken en namen zijn krachten af. 
We zijn verdrietig dat hij van ons is heengegaan 
maar ook heel dankbaar voor al die fijne herinne
ringen. We blijven aan hem denken. 
Hij moge nu rusten in de vrede van de verrezen 
Heer. 

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid bij zijn 
uitvaart en crematie zijn wij U zeer dankbaar. 

Zijn familie 


