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Dankbne berinnering aan 

HANS LEFERINK 
I lof .. .rd op 2~ oeptember 1948 te Olden•••l ~ehorto. Op Je te
ruiZ .... c~t va tchool overkw11m hem een noodloHII( ongevaJ ~n Jcgtle 
hij. nog gc•1C'nt door Jt GenadcmiddeletJ der Ktrt 23 .auJUlUI 

1%6 d JD }ODf:tt lc \'co \cri.IR In de ft;~nrica van riJn achcrrt'' Wtj 
lc~dcn 7iJD lh:hum '27 11.1gunus te ruste op bet R.K. Ku .. hof te 

uldc:ntulm afwachttng V~ bliJde dag der Verri.j~c:ntt. 

D1~p heeft on~ de 'erschriHelijkc tiJding van zijn 
plotselinge dood getrolf~n . War~n wc niet gesterkt 
duor ons geloof. het zou voor ons ondraagh)k 7.iJn 
gc,vcest . ...-u echter weten we, dat Hans voortlcdt in 
de vreugde van God< VJdcrhnis. Want God heeft 
h~m tot z,~h geroepen op een ogenblik, dat de ijdel
held van de7C wereld hem nog vreemd was. 
llitcrltJk nak stil rn bedeesd. bezat h•J een hart van 
goud. ~ebulpzaam voor vader en moedrr, voor ieder
een kiJarstil"nde, heeft hij onbezorgd ZIJD jonge leven 
geleid, bemind biJ allen om Zijn besclu:-iden kardkter. 
1\ls h1j daartoe in staat "as geweest zou Han~ van 
on• hebben gevraagd bij ZIJn afscheid, orn sterk te 
'lijn en alledroefbeid af te leggen. Want Hans weet 
1111 beter dan wij, wat het betekent verrrzen te z1 n tot 
~en beter ~n eeuwig leven, samen met ZIJn grote 
Meester )<:sus Chris1ns. Die b1j als jongen aan het Al
tailr steeds mocht dienen. 
T.le\'e vader t'n mo<"Jtr. broers en 7USJe~. en allen die 
1k heb gekend en bemind, wilt niet treuren, maar 
weest sterk en bedenkt dat onze l1efde voor elkaar 
altiJd blijft bestaan. Bidt voor mij. Ik bid voor Jullie. 
DJnk voor al JUllie goedheid en liefde. 

LAAT ONS KIDDEN. 
Go•dc Hemelse Vader, Uw W1l geschiede. Doe ons 
gelo,·en in Uw 11..-fdc en sc;•enk aan onze Hans de 
plaats van verkwikking, licht en vrede:-. Amen. 


