


Als dankbare herinnering aan 

GERHARD HENDRIK LEFERINK 

weduwnaar van 
Berendina Johanna Hermina Saris. 

Hij werd geboren te Lonneker op 
24 april 1910. 

Hij overleed te Glanerbrug op 
21 januari 1985. 

Na een Eucharistieviering in de parochie
kerk te Glanerbrug op 25 januari 1985 
hebben wij voorlopig afscheid van hem 

genomen. 

Goede God en Vader, wij mogen U dank
baar zijn voor het rijke leven van onze vader 
en grootvader zo veel jaren temidden van 
ons. Toch valt het ons moeilijk afscheid van 
hem te moeten nemen. Want hij was een 
vast middelpunt in ons gezin en in onze fa
milie. Wij hielden van hem en wij hadden 
groot respect voor hem. 
Wij mogen kostbare herinneringen bewaren 
aan het leven in onze jeugd, thuis. Samen 
met moeder zette hij zich in voor ons, hun 
kinderen. Samen hebben zij zich geworsteld 
door donkere tijden en samen wisten zij de 
vreugde van het leven te delen. 
Zware tijden beleefden zij door de vroegtij
dige dood van twee jonge kinderen in ons 
gezin. Dat greep ons, maar vooral onze ou
ders hard aan. Hun rotsvast geloof in U, on
-ze trouwe God en Vader en hun hechte lief-

desband hielden hen op de been. 
Toen vooral bleek hoe sterk zij waren, sa
men, in groofgodsvertrouwen. Gedeeld lij
den maakte hen tot een nog sterkere een
heid. Ook de te vroege dood· van een zoon 
bracht weer grote rouw in onze familie. Ook 
toen was vader een voorbeeld van sterk ge
loof. Vader had grote belangstelling voor 
ons, zijn kinderen en kleinkinderen; hij leef
de mee met ons, met het wel en wee in on
ze gezinnen; hij was een man met wie het 
plezierig was om te gaan. 
Erg dankbaar was hij dat hij in zijn eigen 
huis kon wonen tot de dood toe; dankbaar 
was hij voor de aandacht en goede zorg die 
hij van zijn huisgenoten ontving, zoveel ja
ren lang. Wij hebben grote bewondering 
voor zijn doorzettingsvermogen, zijn trouw 
aan zijn opgenomen taken. Iedereen kon 
bouwen op zijn gegeven woord; hij was een 
trouw mens. 
Veel tijd besteedde hij aan gebed, elke dag, 
onopvallend in de stilte van zijn kamer. 
Goede God, wij vragen U dat wij alle goede 
herinneringen aan hem in ons hart en in on
ze gezinnen kunnen bewaren. 
Heilige Maria, moeder van Jezus Christus, 
bid voor hem en voor ons allen. 

Voor de vele blijken van medeleven na het 
overlijden van onze lieve vader en opa be
tuigen wij U onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


