
In dankbare herinnering aan 

MARINUS BELLERS 
weduwnaar van Truus Leferink. 

Hij werd geboren te Lonneker 
op 3 april 1922, 

hij is overleden op 29 december 1988. 
Wij hebben afscheid van hem genomen 

tijdens de Uitvaart op 3 januari 1989 in de 
St. Marcellinuskerk te Boekelo. 

"Dat de kraaien van zorg en kommer over 
uw hoofd vliegen kunt ge niet beletten, 
maar dat ze zich in uw haar nestelen kunt 
ge verhinderen.· 

Deze spreuk had door Pa bedacht kunnen 
zijn, want als er één is die veel heeft 
moeten meemaken en zich er nooit onder 
heeft laten krijgen, dan was dat Pa wel. 
Waar hij altijd de moed en opgewektheid 
vandaan heeft gehaald zullen we wel nooit 
begrijpen. Ondanks zijn ziekte en zware 
tegenslagen was hij altijd een grote steun 
voor ons en voor iedereen die hij kende. 
Nooit hoorde je hem klagen, hoewel juist 
hij daartoe toch alle redenen gehad zou 

hebben. Niets is hem bespaard gebleven, 
maar wie dat niet wist merkte 't niet aan 
hem. "Niet meer over zeuren, er is toch 
niets aan te veranderen", hoe vaak 
hebben wij hem dat niet horen zeggen. 
In plaats van steun te vragen gaf hij die 
juist aan anderen. Altijd weer had hij de 
kracht om hetleven voor en met ons pret
tig te maken. Daarnaast beleefde Pa veel 
plezier aan zijn auto, het voetbal en 
bovenal z'n kleinkinderen Chantal, Dennis 
en Marco. 
Zijn vechtlust was bewonderenswaardig 
en daarom is het des te meer te betreuren 
dat hij -na al die overwonnen tegenslagen
deze keer niet eens de kans heeft gekre
gen om terug te vechten. 

Ons troostend met de gedachte dat je Ma 
en Benny weer nabij je zult weten, danken 
wij je uit het diepst van ons hart voor al het 
goede dat je ons hebt gegeven. 

Voor het medeleven na het overlijden van 
(O)pa danken wij u hartelijk. 

Reny en Gerrit 
Chantal en Dennis 

Elly en Ronny 
Marco 


