
In dankbare hennnering aan 

Johan Antonius Legebeke 
weduwnaar sinds november 1984 
van Wilhelmina Josephina Visser 

Opa werd geboren op 30 juli 1904 te 
Lemelerveld en is thuis overleden op vn1dag 26 
juni 1998. Wij hebben hem te ruste gelegd op 
het R.K. kerkhof te Boskamp dinsdag 30 1uni 
1998. 

Hoe waar bhJkt het woord telkens weer van de 
Heer: Waakt dus, omdat gij niet weet, op welk 
uur de Heer komt. Opa wist gezien z1Jn hoge 
leeft11d dat de Heer ieder ogenblik kon komen. 
Kort voor zijn dood zei hij nog dit keer haal ik 
het niet meer. 
Opa kwam als jongen van 13 jaar naar de Bos
kamp om bij diverse boeren te dienen. Toen hij 
ruim 20 jaar was 1s hij het smidsvak gaan leren 
en groeide uit tot een vakman. Vooral het sier
werk genoot z11n voorkeur. Jaren heeft hij ge
werkt bij Lindeboom 1n Olst. 
Op 23 april 1936 trouwde hij met Mina Visser 
en uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren. 
Op zeer jonge leeftijd stiert één van zijn k1nde-

ren. Opa heeft 17 klein- en 6 achterkleinkin
deren. Toen de gezondheid van moeder slecht 
werd 1s Opa in september 1978 liefdevol opge
nomen in zijn privé verzorgingshuis bij Rikie en 
Bertus. Namens ons allen willen wij Rikie en 
Bertus hiervoor hartelijk bedanken. Wij, alle kin
deren hebben hier enorme bewondering voor 
gehad, zoals Opa opgenomen werd in dat ge
zin. Toen moeder overleed 9 november 1984 
bleef Opa bij hen wonen en vond het, zoals hij 
zelf altijd zei: heel bijzonder Overal mee naar 
toe en overal van genietend, altijd mensen om 
hem heen. 
Opa had altijd veel belangstelling als het ging 
om zijn kinderen. klein- en achterkleinkinderen. 
Vandaag nemen wij afscheid van een voor ons 
fantastische man die onze vader en opa was. 
In het vaste vertrouwen, dat je In het leven na je 
dood dezelfde gastvn1heid zult ontmoeten die jij 
altijd gegeven hebt. 
Beste kinderen, wil niet wenen, droog je tranen 
af. Want Opa zal voor ons allen blijven bidden. 
Tot we daar samen zijn verenigd. 

Dat hij ruste in vrede. 

Voor het medeleven tijdens het overlijden van 
Opa zeggen wij U hartelijk dank. 

Fam. Legebeke. 


