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"in het Kruis ligt ons Heil ..... " 

Met deze woorden van de H. Schrift 
gedenken we 

GERARDUS JOHANNES LELIFELD 
Geboren lJ.Jl 1897 Overleden 11-2 1984 

Gecremeerd 15-2 1984 

echtgenoot van 

MARIA RENELLA NIJHOF 

Toch nog onverwacht ging vader van ons 
heen. Maar hij was er wel op voor bereid. De 
laatste maanden van zijn lange leven zijn voor 
hem niet de mooiste geweest. Hij was aange
wezen op de zorg van de zusters in het Or. 
Borsthuis. Hij kon niet meer thuis blijven, in 
zijn huisje aan de Torenlaan. Daar voelde hij 
zich zo gelukkig. In de natuur, in de vrije 
ruimte van de Schepper. Tussen de maiskol· 
ven, die hoog op groeien bijna tot over zijn 
huis heen. Beschermd door zijn hond, die zijn 
trouwe metgezel was. Omringd door het vee. 
die hii. zolang hij kon . nog verzorgde. En toen 

kon het ineens niet meer. De oude dag speelde 
hem parten en de kwalen kwamen en hij kon 
niet meer thuis zijn. Samen met moeder heeft 
hij vele jaren lief en leed gedeeld voor hun 
kinderen en kleinkinderen. Totdat moeder 
ook aan gewezen was op de hulp van anderen 
in het Dr. Borsthuis en later in huize Backen
hagen. 

Opa was temidden van alle wisselvalligheden 
van het leven een diep gelovig mens. Het 
k leine kruisje droeg hij altijd bij zich. Dat was 
voor hem een teken van kracht, want ligt ons 
heil en onze hoop niet in het Kruis van Jesus 
Christus??? 

Moge opa leven in vrede bij God. 
Moeder Maria, bescherm Moeder, onze 
kinderen en kleinkinderen, hier en in 

Australiën. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens 
de ziekte en bij het overlijden van mijn lieve 
man, onze vader en opa, zeggen wij u hierbij 
onze oprechte dank. 

M.R . Lelifeld-Nijhof 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


