
Het allerbelangrijkste in z'n leven was 
zijn gezin. Hij is dan ook altijd bang 
geweest om te sterven. voordat zijn 
kinderen volwassen zouden zijn. 

Het is voor ons een troost om te 
weten dat hij dat heeft mogen bele
ven. Hij hield erg veel van zowel R;k 
als Sylvia en was heel gelukkig met 
het vooruitzicht grootvader te worden. 

Wij weten dat Leendart zich tijdens 
zijn leven bij zeer velen geliefd heeft 
gemaakt en dat zijn overlijden niet 
alleen voor ons een groot verlies is 
Wij danken U voor Uw steun en mee
leven in deze voor ons zo moeilijke 
dagen. 

Marietje 
Agnes en Rik 
Robert en Sylvia 

Enschede, 17 september 1992 
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Dankbaar denken wij terug aan 

LEENDERT LASSCHE 
echtgenoot van 

Maria Audolphina Schildkamp 

Hij werd geboren te Enschede op 
15 februari 1929. Hij overleed plotse
ling te Enschede, 13 september 1992. 

We deden hem uitgeleide na de 
Eucharistieviering in de St.Jozefkerk 

op 17 september, waarna de 
crematieplechtigheid te Usselo. 

t 
Wij zijn diep bedroefd bij het overlij
den van onze man en vader. Door zijn 
jarenlange ziekte (n) waren wij er op 
voorbereid dat deze dag zou komen. 
Desondanks komt zijn overlijden voor 
ons toch nog onverwacht. 
Leendart werd door zijn ziekte al op 
40-jarige leeftijd gedwongen om met 
zijn werk bij "Blijdenstein-Willink" te 
stoppen. Met de problemen, die hij 
hiermee ongetwijfeld moet hebben ge
had, heeft hij ons nooit willen 
belasten. 

Met Marietje samen heeft hij hierin 
z1jn weg gevonden. ~ Voor Agnes en 
Robert betekende dit weliswaar dat 
zij al op jonge leeftijd moesten leren 
leven met een zieke vader, maar hier 
stond tegenover dat hij wel de tijd 
had en nam, om zijn kinderen veel 
aandacht en liefde te geven, en din
gen met hen te ondernemen. 
Tijdens talloze ziekenhuisopnames In 
de afgelopen 23 jaar, heeft hij vaak 
voor zijn leven moeten vechten. Door 
de kracht van zijn geloof en de steun 
van zijn vrouw en kinderen wist hi} 
deze strijd keer op keer te winnen 

Leendart was een sociaal voelend 
mens, die altijd klaar heeft gestaan 
te helpen of nood te verlichten. 
Hij voelde feilloos aan wanneer zijn 
steun nodig was. Bij Leendart en 
Marletje stond de deur altijd open en 
velen wisten de weg hierheen te vin
den. Zij vonden niet alleen een luiste
rend oor, maar ook veel warmte. 
Zijn betrokkenheid bij de mensen om 
hem heen bleek ook uit het feit, dat 
hij zich nooit veroordelend over 
anderen uitliet. 

z.o.z. 


