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Dankbaar houden wij 111 herinnering 

(JAN) JOHANNES BERNARDUS MARIA LEFERINK 

echtgenoot van 

GESINA JOHANNA JOSEPHINA MARIA PETERMAN 

Mijn geheide man en onze fijne vader werd geboren te 
Delden op 29 mei 1928. Onverwacht moesten WIJ op 11 
JUni 1990 zijn leven uit handen geven. Na de 
Euchar1stievienng ten afscheid hebben wij ZIJn lichaam 
te rusten gelegd op het parochie-kerl<hofop 14 JUnt1990. 

·Mensen, hun dagen zijn als het gras: ziJ bloe1en als 
bloemen 111 het open veid. Dan waatt de Wind en z~ zijn 
verdwenen·. 

Dat hetleven zó kwetsbaar 1s moesten wij ervaren toen 
de levensvlam 1n het hart van Pa zo onverwacht ophield 
met branden. Nu ZIJn het de herinneringen aan Pa die 
hem levend houden in ons hart, door alle leegte en gemis 
heen. 

Wij herinneren hem als een liefdevolle en zorgzame man 
en vader. altijd an&nd; een mens met een opgeruimd 

karaker. GastvnJheiden behulpzaamheld stonden hoog 
in het vaandel geschreven en zo toonde hij Z<Jn open hart 
en open deur waar nod1g, met raad en daad, tot het 
laatste k>e. 
Ook a:s het om zijn gezondhe1d g1ng dacht h1 eerder aan 
anderen dan aan ztehzelf. Met z,Jn e19en vragen en 
gevoelens zou hiJ niet snel naar bu1ten treden. 
Trots was Pa op datgene wat hiJ had opgebouwd: zijn 
hobby was ziJn werk en zijn werk was ZIJn hobby. 
Op het moment dat hij meer tijd vrij ging maken voor 
andere hobby's en dat hij het wat rustiger aan wilde doen 
kwam de dood als een dief in de nachl. 
Onze herinneringen aan Pa en het geloof dal wij met 
hem deelden houden ons met hem verbonden. God, 
geefhem de eeuw1ge rust in uw huis. Moge h1) daarvoor 
ons een voorspraak ZlJn. 
Voor uw meeleven bij het plotselinge overlijden en biJ het 
afscheid van mijn gel1efde man en onze fijne vader 
zeggen WiJ u dank. 
Mogen Wij u vragen hem in uw gebeden te bliJVen 
gedenken. 

S. Leferink-Peterman 
en kinderen. 

Delden, 14 juni 1990 
Spoorstraat 3. 


