
Bidt met ons voor de zielerust van 

JOHAN HERMAN LEFERINK 

echtgenoot van Alberta Jacoba van Mook. 

Hij werd geboren te Lonneker op 23 juni 1915. 
Hij overleed te Glanerbrug op 7 augustus 1989 
na voorzien te zijn van het sacrament der zieken. 
Op 11 augustus hebben wij na de Eucharistie· 
viering voorlopig afscheid van hem genomen. 

Hij is begraven op het R.K. kerkhof te 
Glanerbrug. 

Goede God en Vader, het deed ons pijn af
scheid van mijn man en onze lieve vader te 
moeten nemen. Wij zijn dankbaar dat hij zo
lang in ons midden mocht zijn. Samen met 
moeder heeft hij vol liefde voor ons gezorgd. 
Wij konden altijd op hem rekenen. 
Dikwijls was hij aanwezig in de H. Eucharistie. 
Vol geloof en vertrouwen op God, bracht hij 
al zijn zorgen en intenties bij Hem. 
Samen met moeder reisde hij graag en bezocht 
dan mooie kerken en kathedralen. Hij sprak 
dan dikwijls over de "grote reis". Hij heeft 
deze, ,,grote reis", nu voltooid. 
Het Eeuwige zijn bij God is nu zijn deel. 

Lieve man, vader en opa, bedankt voor alles. 
Wij vergeten je nooit. 

Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de 
ziekte en na het sterven van mijn lieve man, 
onze vader en opa, zeggen wij U hartelijk dank. 

AJ. Lefcrin k · van Mook 
Kinderen en kleinkinderen. 

Gedicht: 

De dood waart rond, ontziet niet een 
Vraagt niet naar arm of dj k 
Noch ouderdom of prille jeugd 
Naar aards geluk of deugd. 

0 dierb're vrouw, vergeet dit niet 
In uw eindeloos groot verdriet 
Vervul uw plicht, zolang uw God 
Dit vraagt als een gebod 
Zoek met uw kinderen, ik smeek het u 
Verlichting in uw lot. 

0 lieve vrouw en kinderen 
Tracht het leven juist te zien 
Het aardse is zo teer en broos 
En vergankelijk bovendien 
Vervul uw plicht en bidt er voor 
Dat wij ons wederzien. 

Dan kennen wij geen scheiding meer 
Geen droet11eid, nog verdriet 
Dan zal er.altijd vreugde zijn 
Het leed verzinkt in 't niet 
Dan blijven wij alt ijd bij elkaar 
Nu is het Vergeet mij niet. 




