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Dankbare herinnering aan 

Harm Leferink 

sinds 11 september 1995 
weduwnaar van Wieny Vos 

Pa werd geboren op 2 maart 1936 te IJsselstein 
en is op 14 januari 1998 veel te vroeg van ons 
heengegaan in het ziekenhuis "Twenteborg" te 
Almelo. Op 19 januari hebben wij hem ten ruste 
gelegd op de Algemene Begraafplaats aan de 
Willam de Clercqstraat te Almelo. 

Pa was een hardwerkende man; ZIJn hart lag 
op de bouw. Zijn beroep was voorman ijzer
vlechter. In 1988 moest hij dit ineens achter 
zich laten vanwege een hartinfarct. Hierdoor 
kon hij z'n werk niet meer hervatten. 
Hij had meer tijd voor z'n vrouw en kinderen 
en is z n hobby gaan uitbreiden. Z n vogels en 
z·n vissen waren naast z 'n gezin hem dierbaar. 
Pa hield van gezelligheid en ging ook graag met 
z'n gezin leuke dingen ondernemen. 
Sinds 11 september 1995 kwam h1j alleen te 
staan: dit was een zwarte dag 1n z n leven. 
Met z'n kinderen en kleinkind heeft h1j deze 
moeilijke periode doorstaan. 
Ook werd hij door familie en vergezeld door 

z'n vrienden gesteund in deze moeilijke liJd. 
Pa deed veel voor iedereen, stond altijd klaar 
en bood overal z'n helpende hand. 
Totdat hij op 1 april 1997 ook het slechte 
nieuws kreeg. Zijn gezondheid ging de laatste 
maanden zienderogen achteruit. 
Pa kon dit moeilijk accepteren dat hij niet meer 
alles kon. Nu heeft hij de ongelijke strijd moe
ten opgeven. 
We hebben met z'n allen afscheid van hem 
kunnen nemen. Dankbaar blijven wij zijn naam 
noemen en terugdenken aan een lieve zorg
zame pa en opa. 

Wij danken je voor al je zorgen. 

Voor uw blijken van belangstelling en medele
ven, ondervonden tijdens zijn ziekte en na zijn 
overlijden, zeggen wij U dank. 

Rob en Jacqueline 
Kann en Robert 
Mitche/1 


