
Moge deze kleine herinnering U doen 
bidden voor 

LEO, JOHANNES ELZINGA 
echtgenoot van 

HELENA JOHANNA DIJKSTRA 
begiftigd met de Ere-medaille in goud 
verbonden a.d. Orde v. Oranje-Nassau 
geboren te Recklinghausen (Dtsl ) op 

10 september 1913. 
overleden te Enschede 1 april 1983. 
Na de Eucharistieviering in de kerk 
van De Goede Herder op 6 april. 

volgde de crematie te Usselo. 

Op de avond van Goede Vrijdag. de 
sterfdag van de Heer is hij toch nog 
vrij onverwacht, rustig en kalm over
leden. Nu is hij mét de verrezen Heer 
opgenomen in de Heerlijkheid van de 
Vader. Nu is hij binnengegaan in het 
Huis van de Vader waar ruimte is voor 
velen. 

Zijn leven werd gekenmerkt door 'n 
grote liefdevolle zorg voor zijn mooi 
gezin. Daar had hij alles voor over. 
Maar het gebeurde allemaal in grote 
eenvoud en zonder ophef. - Van hem 
ging een kalmerende rust uit, omdat 
hij zelf een rustig iemand was. 

Wie hem ontmoette mocht zich geluk
kig prijzen. omdat hij een gelukkig en 
tevreden mens had ontmoet. zonder 
daarbij veel woorden te gebruiken. 

Wij zullen aan hem blijven denken. 
als een goede man. vader en opa. vol 
hartelijke zorg, dankbaarheid en helde 
voor allen die hem ontmoetten. 

Wij zullen hem noemen bij ons ge
bed en in de Eucharistie. We zullen 
hem missen. maar in ons hart blijft hij 
altijd bij ons. 
Lieve man, vader en opa. wij danken 
U voor Uw hartelijke goedheid. 

Aan allen, die mij hebben geholpen 
en getroost en in mijn ziekte hebben 
verpleegd. zeg ik heel hartelijk dank. 

De Heer heeft mij tot Zich geroepen 
om bij Hem te leven voor altijd. 

Heer, geef hem nu de eeuwige rust 
bij U in het Vaderhuis. waar hij de 
echte en welverdiende rust moge 
ontvangen. 

Voor de belangstelling en medeleven, 
die wij van U mochten ontvangen, 
betuigen wij onze oprechte dank. 

familie Elzinga 


