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'n Dankbare herinnering aan 

~ERHARDUSJOHANNESJOZEF 
VAN LANGEN 

~htgenoot van 

Johanna Jozefina Geertruida Leussink 
en pappie van Ellen en Rob 

Hij is geboren op 10 december 1933 in de 
Lutte en plotseling overleden in Oldenzaal 
op 29 november 1983. 
Wij hebben afscheid van hem genomen tij
dens een Eucharistieviering in de Drieëen
heidskerk, waarna we hem begeleid hebben 
naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof 
aan de Hengelosestraat. 

Een lieve, goede man en vader is plotseling 
van ons heengegaan. De woorden uit de 
Schrift; weest waakzaam, want ge kent dag 
noch uur zijn op zijn plotseling sterven van 
toepassing. 
Op zijn geheel eigen manier heeft hij .mee
gewerkt aan de opbouw van een bewoonba
re wereld. Hij deed het in zijn eigen gezin, 
samen met Annie en de kinderen. Zijn om-

gaan met mensen èn op het werk bij de Hee
maf èn in de sport bij V.V.D.L. getuigde van 
een groot geloof in mensen aan zijn zorgen 
toevertrouwd. 
Hij stelde zich inderdaad op als" broer" en 
dat betekent: klaat staan voor iedereen, ver
trouwen schenken aan je gezin en de kolle
ga's op het werk, veel energie steken in de 
sport en het verenigingsleven. 
Hij was een lieve pappie, bij wie je je thuis 
voelde. 
Een vraagbaak wanneer er huiswerk gemaakt 
moest worden en de handige man om kar
weitjes op te knappen, 
Pappie had nog graag aan Ellen en Rob wil
len zeggen ga door als voorheen en vergeet 
mij niet. 

Wij vragen God, dat hij pappie mag opne
men daar waar rust en vrede heersen, in het 
huis van de hemelse Vader en dat pappie 
zich dáár thuis mag voelen. 

Voor de vele blijken van belangstelling bij de 
uitvaart van mijn lieve man en onze dierbare 
vader betuigen wij u onze oprechte dank. 

J.J.G. van Langen-Leussink 
Ellen 
Rob. 




