
t Een dankbare herinnering aan 

Lefert Hilberink 

die op 18 november 1912 te Ommen gebo
ren werd. Hij was 50 jaar getrouwd met 

Petronella van Brakel 

Op 1 januari 1993 overleed hij , na voorzien 
te zijn van het Sacrament der Zieken in het 
verpleeghuis "Oldenhove" te Losser'. 
We hebben hem op 6 januari, na een Eucha
ristieviering in de St. Brigittakerk te Om
men, naar het kerkhof aldaar begeleid. 

Nu wij afscheid moeten nemen van vader 
van opa, zijn we bedroefd maar ook dank'. 
baar. We zullen hem In herinnering houden 
als een lieve man, een zorgzame vader en 
opa. 
Hij heeft geen gemakkelijke en mooie jeugd 
gehad. Al vroeg moest hij beide ouders mis
sen en op eigen benen staan. Het duurde 
lang voordat hij een goede werkplek gevon
den had. 
Bi j de gemeente Losser kreeg hij, in een 
moeilijke t ijd, de zorg voor de toewijzing 
van woningen. Hij deed dit werk vanuit een 
groot rechtvaardigheidsgevoel , om ieder 
gelijke kansen te bieden. 
Dit was niet altijd gemakkelijk. 

Hij was graag in de natuur. Zo verzorgde hij 
de tuin met veel liefde. 
En de vele tochtjes, samen met zij'1 vrouw, 
brachten hem op stille plekjes om te genie
ten van de rust en stilte in de natuur. 
Vader was een eenvoudig mens, die geen 
eisen stelde. Altijd was hij tevreden. Toch 
verlangde hij voortdurend terug naar zijn 
geboortegrond in Ommen. Maar zover is het 
nooit gekomen. 
Zorgzaam als hij was, gunde hij zijn kinde
ren en kleinkinderen alle goeds. De betrek
kelijkheid van het leven drukte hij vaak uil 
met de woorden: " Bij leven en welzijn"""" 
Langzaam werd zijn gezondheid minder. Hij 
moest afscheid nemen van zijn auto, een 
kostbaar bezit. En later van zijn huis en zijn 
vrouw om liefdevol verzorgd te kunnen wor
den in het verpleeghuis "Oldenhove." 
In alle rust is hij ingeslapen. Moge hij nu op
genomen zijn in de vrede en de liefde van 
God. 

Groot is de leegte 
die hij achter/aar. 

Mooi zijn de herinneringen die blijven. 

We zijn U dankbaar voor uw medeleven, be
toond na het overl ijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en opa. 

P. Hilberink-van Brakel 
Kinderen en kleinkinderen. 


