
Dankbaar gedenken wij 

JOHANNES HENDRICUS JOZEPH LEVINK 

weduwnaar van Gezlna Josephina Veger. 

Hij werd geboren in Lonneker op 17 maart 1918 
en overleed op 19 maart 1994. 

De Eucharistieviering bij zijn uitvaart vond 
plaats in de parochiekerk Sint Jacobus te 

Lonneker op 23 maart 1994. 
Daarna werd hij begraven op het 
Roomskatholiek kerkhof aldaar. 

Wanneer wij het leven van papa overdenken, 
neemt onze bewondering voor hem alleen maar 
toe . 
" Assink Johan" werd 76 jaar geleden geboren 
op de boerderij die al die jaren het centrale punt 
was in zijn leven. 
Hij trouwde in 1945 met Sien Veger, waarna zij 
samen ruim 26 jaar de zorg hadden voor het 
gezin en het bedrijf. 
Na het overlijden van zijn vrouw in 1972 heeft 
hij met grote wilskracht zijn leven opnieuw vorm 
weten te geven. 
Hij was in staat samen met zijn kinderen de 
goede sfeer in huis in stand te houden en op 
een eigen wijze verder gestalte te geven. 

Door de warme belangstelling voor de mensen 
in zijn omgeving en door de persoonlijke aan
dacht die hij gaf, bleef zijn huis een veel bezochte 
plek. 
Omringd door de natuur, die de basis vormde 
voor zijn bestaan, had hij een niet-aflatende 
aandachtvoordeakkers , weilanden en de koeien . 
Bovendien wist hij ook het paard te waarderen 
als metgezel tijdens de werkzaamheden. In de 
schaarse vrije tijd beoefende hij met anderen 
uit de omgeving actief de paardesport. 
Hij had veel belangstelling voor sport en allerlei 
actuele gebeurtenissen en praatte daar graag 
met iedereen over. 
Hij was goed op de hoogte van de diverse 
activi teiten van zijn kleinkinderen en had plezier 
in het volgen van hun ontwikkeling . 
Met zorg volgde hij de laatste jaren de ontwik
kelingen binnen de landbouw. Zijn verantwoor
delijkheidsgevoel voor het voortbestaan van de 
boederij bleef voor hem dan ook tot het laatst 
toe heel groot . 
Papa, wij danken je voor alles watje ons gegeven 
hebt. 

Neem hem op in Uw licht 
die niet meer leeft bij ons. 

Mag hij nu leven bij U. 
In Uw vrede en in Uw licht. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven . . 

De familie . 


