
t 
Ter dankbare hennnenng aan 

Antonius Sernardus Delerink 

echtgenoot van 

Geziena Johanna Senger 

HIJ werd geboren te Volthe op 21 september 1909 
en os overleden op 17 tanuan 1996. WoJ hebben hem 
22 tanuan 1996 ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof 
on Rossum. 

Een goede man, vader en opa 1S van ons heenge
gaan. Wees met zozeer bedroefd zulk een man te 
hebben verloren maar verheug u erop zulk een man 
m uw midden te hebben gehad. 

Al jong heeft hij ziJn vader verloren. In zijn jeugd 
was hot een bekwaam schutter boj de schietveren i· 
gmg Hoermee heeft hij vele pritzen gewonnen. He
laas zotn al ZIJn bezittongen en gewonnen pntzen 
verloren gegaan toen zotn ouderliJk huos is alge· 
brand Het enige wat hoj nog had waren de kleren 
doe hoJ droeg Na zijn doenstphcht os hot on 1940 op
geroepen om on Dordrecht ons land te helpen ver· 
dedogen. Hoervoor heeft h•t na de oorlog een 
oorlogshermnenngskruis ontvangen. In de moei· 
lltke penode na de oorlog en kort na het overlijden 
van zotn broer Bernard os hot getrouwd met Soen Sen· 
ger. Na ZIJn schooltijd is hot als boerentimmerman 
be9onnen in Volthe. Daar heeft h•J ook zijn eigen 
huos gebouwd aan de Zoekerstraat Vervolgens 
heeft hot boj verschillende aannemers gewerkt waar· 
van de meeste taren als onderhoudstimmerman op 
de Voegbasos Twente. H•J os er steeds trots op ge
weest dat h•J tot z•Jn 65e heeft kunnen werken. 

Na z•tn pensoonenng heeft h•J zoch ten volle kun· 
nen nchten op ZIJn hobby's. Vele uren os hot bezog 
geweest met ZIJn kanaries Ook heeft hit van de op
gedane ervaringen t•tdens ZIJn werk nog veletaren 
gebruik kunnen maken. Bot ZIJn womng m Votthe 
heeft hij een momatuurmolen gebouwd welke nog 
steeds een belangnjke plaats in de tum heeft Een 
ander kunstwerk van zojn hand is de replica van de 
boerderij waarin nu de Fam. Racer Palthe woont. 
Botzonder trots os hoJ altotd geweest op zotn eerste 
sponnewiel en de dekenkostjeS voor ZIJn kleonkonde· 
ren. Veel belangstellong heeft h•J altojd gehad voor 
de polotoek. Op sportgeboed was hij geinteresseerd 
on de prestatoes van de plaatseliJke clubs Je kon 
aan z•tn gezocht zoen wat de uotslag van de wedstnjd 
was Jaren heeft hot deel uotgemaakl van het bestuur 
van de KAB het NKV en de FNV. Hij bezocht altotd 
trouw de H. Mos op zondagmorgen want voor hem 
was de zondag de Dag des Heren. Zotn betrokken· 
heod bij de kerk moge ook bliJken uit het feit dat men 
altiJd een beroep op hem kon doen bij reparatoes 
on de kerk. Zo heeft h•t veel vnte liJd gestoken on 
de bouw van de blokhut. Veel moeite heelt het hem 
gekost om het overlotden van ZIJn dochter Chfosto· 
ne te verwerken. Vele taren heeft h•t gelukkog ge
leefd met zijn vrouw en samen met de konderen en 
kleinkinderen hebben ze nog hun 50 jang huwe· 
hJksJubileum kunnen vieren 
Z•tn helder verstand en levenservanng hebben ons 
geholpen steeds de goede kanten van het leven on 
onszelf en anderen te zoen en te waarderen. 

Voor uw belangstellong en medeteven bit het over
liJden en de begratenos van motn doerbare man, on· 
ze vader en opa betuogen w•J U onze oprechte dank. 

Fam Detennk. 


