


In de vroege morgen van Pasen ging van 
ons heen 

JOHANNES HENDRIKUS LENTFERT 

sinds 19 januari 1938 gehuwd met 

Gertrudis Victoria Fieker 

Wij willen je rust gunnen, 
Al Is vol droefheid ons hart. 
Je ziek te zien en niet te kunnen helpen, 
Dat was onze smart. 

Hij werd geboren in de gemeente Losser 
op 2 december 1906. Onverwacht overleed 
hij In de huiselijke kring op 19 april 1987, 
voorzien van het H. Oliesel. Velen kwamen 
samen in zijn parochiekerk in Oldenzaal, 
toegewijd aan Maria, om de Eucharistie te 
vieren, waarna ze hem begeleid hebben 
naar zijn rustplaats op het kerkhof te 
Oldenzaal op 23 april 1987. 

Hij was een gezonde, sterke man, die zich 
heel zijn leven zo thuisvoelde in zijn 
oudershuis, zo dichtbij de natuur en altijd 
aktief in en rond de boerderij. Maar vooral 
ging zijn hart uit - en hij liet dat merken 
op zijn eigen manier - naar zijn mede
mensen; zijn vrouw, met wie hij bijna 50 
jaar getrouwd was, en zijn gezin van 9 
kinderen betekenden alles voor hem; graag 
had hij hen allen met de kleinkinderen om 

zich heen; hij genoot van dat samenzijn 
in een gemoedelijke sfeer, maar zorgde 
ook weer, dat ze vaak met gevulde handen 
weer terug gingen. Zijn sterk geloof is 
een houvast geweest op zijn levens
weg, met een vanzelfsprekende trouw 
aan de wekelijkse Eucharistie, vooral aan 
de Hoogmis met de latijnse gezangen; 
bepaalde nieuwe dingen lagen hem niet zo 
gemakkelijk. De Mariaparochie zal hem 
dankbaar blijven voor zijn grote inzet voor 
en na de stichting van deze geloofsge
meenschap, waarmee hij zich zo verbonden 
voelde. 
We vermoeden, dat hem veel lijden be
spaard is gebleven, toen hij op Paas
morgen geroepen werd de verrezen Heer 
te volgen in het voile licht. 

"Hij roept ons naar zijn paradijs, 
alleiuia 

Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, 
aileluia". 

Voor uw medeleven tijdens de korte ziekte 
en na het plotseling overlijden van mijn 
lieve man en broer, van onze goede vader 
en opa, willen we u van harte danken. 

G. Lentfert-Fieker 
M. Lentfert 
Kinderen en kleinkinderen 


