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1 n dankbare herinnering aan 
mijn lieve man en lieve vader 

BERNARDUS JOSEF LEFERINK 

geboren 2 maart 1924 te Borne, overleden 
12 november 1981 in het ziekenhuis te Ol
denzaal. De plechtige uitvaartdienst had plaats 
in de St. Plechelmusbasiliek te Oldenzaal, op 
maandag 16 november, waarna de crematie 
volgde te Usselo. 

Een verschrikkelijke slag heeft ons getroffen. 
Wij hebben onverwachts afscheid moeten ne
men van onze lieve man en vader. Sinds korte 
tijd was hij ernstig ziek. Maar terwijl hij gelei
delijk weer opknapte en wij ons verheugden 
op zijn thuiskomst, om samen de verjaardag te 
vieren van zijn dochter, ging hij onverwachts 
sterk achteruit. 
1 n de vroege ochtend van donderdag 12 no
vember ontving hij het heilig Oliesel. Terwijl 
wij nog hoopten op een gunstige wending 
ontsliep hij enige uren later in de Heer. 
Hij was een lieve man en vader. Daar is alles 
mee gezegd. Levenslustig, energiek en vol har
telijkheid, droeg hij zijn gezin en deed hij alles 

voor thuis. Hij was sterk verbonden met de 
natuur en het liefst bracht hij zijn vrije tijd 
door, met zijn gezin, in ,,zijn bos" zijn zomer
huisje in Denekamp. 
Zijn sterk gelovige houding hield hem over
eind, ook toen hij vermoedde dat zijn ziekte 
geen keer zou nemen. Moedig heeft hij de 
strijd gestreden, hoewel het hem, gevoelig als 
hij was, soms teveel werd, nog niet eens om 
hem zelf maar om zijn gezinnetje. 

Wij zullen jou missen, heel erg. Blijf voor ons 
zorgen, jij, met je grote hart. Wij rekenen op 
jou. 

"Spreekt Gij het woord 
dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vreugde. 
Onsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw zoon besteden. 
Weest Gij vandaag mijn brood, 

zowaar Gij leeft, 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden." 

Wij zijn u dankbaar voor uw hartelijk mee
leven en uw gebed in deze moeilijke dagen. 

De familie. 


