
HERMAN JOZEF LEBBINK 
Geboren te Olburgen 7 augustus 1912 
Gehuwd op 27 oktober 1949 met Marletje Snelder 
Overleden te Steenderen 24 december 1985. 
Lieve Herman, Pa, wat zouden we je graag 
terug wi llen halen. Je bent veel te vroeg en 
veel te onverwacht van ons weggegaan. Wij 
kunnen je nog helemaal niet missen. Je bent 
zo lang onze steun en toeverlaat geweest, met 
je luisterend oor en je open houding, waardoor 
je ons zo dierbaar was. Om tot die houding 
en wijsheid te komen heb je zelf heel aktief 
geleefd, veel meegemaakt en veel mensen
kennis opgedaan: in je familie, in je oorlogs
en polderervaringen en in je betaald en on 
betaa ld werk. Een grote kracht putte je uit je 
geloof in het goede in de mens en daarin be" 
je een voorbeeld voor ons. Vrijwel je gehele 
leven woonde en werkte je In Steenderen. Met 
grote inzet werkte je voor de Boerenleenbank, 
die je bij voorkeur meer als een dienstver
lenende instelling, dan als een zakelijk be· 
drijf zag. Voor veel plaatsgenoten was je de 
persoon waarbiJ je altüd terecht kon, niet 
alleen met materiêle zorgen. Ook op andere 
terreinen was je aktief, vaak als secretaris 
van besturen of verenigingen, al moest je tot 
deze funkties vaak met de nodige aandrang 
worden overgehaald. Je bescheidenheid zorgde 
ervoor dat je niet graag op de voorgrond trad. 
maar je rustige en verstandige inbreng werd 
door velen zeer gewaardeerd. Je hield niet van 
koude drukte of lege praatjes. Je was ook een 
warm voorstander van het doorbreken van de 
scheidingen, die geloof en stand In de dorpse 
samenleving aanbrachten en je was er biU mee, 
dat deze in de laatste jaren wat minder ge-

wicht kregen. In 
het verenigings
leven vond je 
iets van de saam
horigheld waar
naar je ver
langde. 
Achttien jaar 
was het bestuur 
van de voetbal 
vereniging, naast 
gezin en bank, 
je liefste taak, 
waaraan je veel 
tijd besteedde 
en waarvan 1e 
nog steeds geen 
afscheid wilde 
nemen. Door je 
grote betrokken
held, je levenslust en je eigentijdse levensin
stel l ing was je voor velen en zeker voor ons 
een lijn iemand om mee om te gaan. 
Lieve Herman, Pa, wat zal de leegte groot zijn. 
WU hopen dat je onze waardering en liefde 
voor jou ook zo gevoeld hebt als wij de jouw& 
voor ons. 

We bedanken allen voor het medeleven bij dit 
droevig afscheid. 

Marletje Lebbink-Snelder 
Maria, Gerard, Lidy en Francis 

Steenderen, 28 december 1985. 


