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Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Petrus LEENKNECHT 

echtgenoot van 

Louisa Maria DOBBELAAR 

Hij werd geboren op 19 september 1921 te 
Nieuw-Namen en overleed in het St. Lidui· 
na ziekenhuis te Hulst op 13 maart 1977. 
In het sacrament der zieken hebben wij 
hem in Gods goedheid aanbevolen. 

Terwijl in de natuur alles getuigde van 
groei, van lente. van jong en nieuw leven, 
heeft hiJ zijn laatste strijd gestreden en het 
leven afgegeven. 
Wij hebben machteloos moeten toezien, 
hoe hij, ondanks alle medische hulp en 
zorg, toch langzaam achteruitging. Het 
moet hem hard geval len zijn, zoals het 
allen hard vie l , die er getuige van waren. 
Hij was immers geen man die het zo maar 
op gaf . Dat lag niet in zijn aard. HIJ was 
een doorzetter. Ofschoon hij zijn werk In 
de bouwvakken om gezondheidsredenen 
moest opgeven, heeft hij toch in ander 
werk de mogelijkheid gevonden om voor 

zijn gezin te blijven zorgen, want hij was 
een goed echtgenoot en een zorgzame va· 
der. die met hart en ziel werkte voor zijn 
gezin. 
Tevens was hij een man met een veelzij· 
dige interesse. Hij hield van de· natuur : 
van planten en bloemen. vogels en vissen. 
Wat heeft hij niet gewerkt in zijn tuin en 
hoe genoot hij ervan alles te zien groeien 
en bloeien. Ook de muziek had zijn belang· 
stelling. Hij was een trouw lid van het 
kerkkoor en verzuimde zelden een repetl· 
tie. ledere zondag stond hij tijdens de 
hoogmis in onze kerk te dirigeren en de 
gemeenschap aan te moedigen tot mee
zingen. We zullen hem missen, want hij 
was een vertrouwde en geziene figuur In 
onze dorpsgemeenschap en in onze kerk. 
Wij bidden tot God, dat Hij hem en zijn 
dierbaren nabij mag zijn en sterken. 
Heer, geef hem de eeuwige rust in Uw 
blijvende vrede. 
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Voor de bl ijken van medeleven in rouw 
en gebed, danken u 

L.M. LEENKNECHT-DOBBELAAR 
en kl nderen. 


