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Met dankbaarheid gedenken wij 

JOHANNES GERHARDUS JOSEPH 
LENTfERT 

echtgenoot van 

MARIA ALEIDA GERHARDA STEFFENS 

Hij werd geboren te De Lutte op 2 maart 
1922. Gesterkt door het H. Sacrament der 
Zieken ging hij toch nog vrij plotseling van 
ons heen op 18 september 1984. Zijn lichaam 
werd te ruste gelegd op het kerkhof te 
Oldenzaal. 

Johan was een lieve en zorgzame man. 
een fijne begrijpende vader en een lieve 
gulle opa. Geen wonder dat hij een grote 
liefde had voor zijn vrouw. kinderen en 
kleinkinderen. 
Bovendien stond hij altijd voor iedereen 
klaar. die hulp nodig had. Hij hielp bij me
nige verhuizing en repareerde herhaalde• 
lijk speelgoed. 
Ook zijn buurtbewoners mochten hem erg 
graag. Nooit kende z'n leven momenten van 
verveling. Z'n tuin was een grote hobby 
voor hem. Veel tijd besteedde hij om alles 
in en om 't huis zo geriefelijk mogelijk te 
maken. Houtbewerking. timmeren en schil
deren waren z'n geliefde bezigheden. 

Meer dan 40 Jaar heeft hij met plezier en 
toewijding gewerkt bij Stork. Ook bij zijn 
colleqa's stond .Jan· bekend als een ge
waardeerd persoon. met gevoel voor humor 
die op de Juiste momenten serieus wist te 
handelen zonder al te veel woorden. 
Toen hij in Juli 1983 thuis kwam, hoopte 
hij samen met Marietje nog vele jaren te 
kunnen genieten van zijn vrije tijd. 
Helaas bleek al na 'n jaar dat hij leed aan 
een ongeneeslijke ziekte. Dit was voor hem 
een grote teleurstelling. Maar door groot 
geloof en sterk Gods vertrouwen kon hij 
dit toch aanvaarden. Hij vertrouwde erop 
dat hij voor altijd gelukkig zou zijn bij de 
Heer. 

Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat 
hij er niet meer is. Maar alle fijne herin
neringen aan hem helpen ons dit zware 
verlies te dragen. 

Wij danken u van harte voor uw belang
stelling tijdens de ziekte en het overlijden 
van onze lieve en zorgzame man. vader 
en opa. 

M. A. G. Lentfert-Steffens 
Kinderen en kleinkinderen 


