
t 
Dankbare herinnering aan 

Marinus Leferink 

Geboren te Boekelo op 20 december 1939 
sinds 31 januari 1999 weduwnaar van 

Anneke Mulder 

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken te 
Enschede overleden op 5 juni 1999. 

Na een plechtige Eucharistieviering in de 
kapel van 't Ariënshuis te Glanerbrug hebben 
wij op 1 O juni zijn lichaam ter ruste gelegd op 

het R.K. kerkhof te Boekelo. 

Wij zijn verslagen door het zo plotselinge ster
ven van onze Marinus. Slechts 4 maanden na 
Anneke, met wie hij bijna 30 jaar gelukkig was 
geweest. 
Op 16 jarige leeftijd getroffen door polio,· heeft 
dat zijn hele leven beïnvloed. Het was begrijpe
lijk, dat hij een zware strijd heeft moeten voereri 
om tot overgave te komen. Zijn enorme wils
kracht, zijn optimisme en positieve levensinste l
ling hielpen hem te overleven. 

Hij hield van Anneke, zijn "maatje" en van hun 
mooie bungalow in Glanerbrug. 
Samen hebben ze genoten van vele vakantie
reizen . Marinus had een brede belangstelling, 
maar vooral was hij geïnteresseerd in mensen, 
bijzonder in al het wel en wee van zijn familie, 
met wie hij een heel hechte band onderhield. 
Altijd was hij heel dankbaar voor hun hulp en 
meeleven en dat van goede vrienden. Heeft hij 
van Anneke steeds veel steun ondervonden : 
Marinus heeft ook van zijn kani alles van zich
zelf gegeven aan haar, het meest toen zij in 
haar laatste levensjaren helemaal bedlegerig 
was geworden. 
De dood van Anneke bracht een grote leegte 
voor hem en misschien waren toen zijn eigen 
krachten al méér gesloopt dan men vermoedde. 
Dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft 
vertrouwen wij, dat Marinus door zijn rotsvaste 
geloof nu voor eeuwig gelukkig zal zijn bij de 
Heer-van-alle-leven, op Wie hij vertrouwde. 
Moge hij nu, mét Anneke, voor ons allen een 
voorspraak zijn! 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en meeleven en 
ter gedachtenis aan onze Marinus. 

De familie 


