
Dankbaar gedenken wij 

t Fons Lenferink 

echtgenoot van Diny Gelink 

• 16 april 1946 te Borne 
t 3 november 1996 te Oldenzaal 

Wij hebben afscheid van hem genomen in de 
St. Antoniuskerk op 7 november en hem daarna 

begeleid naar zijn laatste rustplaats. 

Fons was een handelaar in hart en nieren. Het 
ondernemen zat hem in het bloed. Steeds 'rook' hij 
nieuwe kansen. Als zijn omgeving aan het nieuwe 
gewend raakte, was Fons alweer onrustig op zoek naar 
nieuwe uitdagende mogelijkheden. 
Een man met een vlotte babbel, die met ieder overweg 
kon. Hij had ruimte nodig en kwam voor al zijn 
idealen en plannen vaak tijd tekort. Altijd druk bezig 
van het één naar het ander. Hij wilde de zaken 
zomogelijk ook zelf in de hand houden. 
Zijn vrouw Diny was voor hem een steun en toever
laat. Een maatje, die rust en warmte bracht binnen het 
gezin. Zij stimuleerde hem waar mogelijk, maarremde 
hem ook waar nodig af. Van vader op zoon was Fons 
de jacht meegegeven. De jachtcombinatie vormde z'n 
grootste liefhebberij en afleiding 

Toen Fons op Rhodos zo onverwacht te horen kreeg, 
dat hij dit leven veel te vroeg zou moeten loslaten, 
verwerkte hij dat op z'n eigen sti lle wijze in de sti lte 
van binnen. Hij was er de man niet naar om slecht 
nieuws met velen te delen. liever deelde hij het 
positieve en het blijde. Het heeft hem zo goed 
gedaan, dat juist in deze moeilijke periode zijn zoons 
en schoondochters hem zo nabij waren. 
Fons ging naar zijn aard niet bij de pakken neerzitten. 
Zelfs de laatste strohalm greep hij met alle kracht die 
nog in hem was aan. Toen hij echter voorvoelde dat 
zijn tijd gekomen was wilde hij naar huis. Temidden 
van zijn vrouw en kinderen is hij gegaan en heeft hij 
node losgelaten wat niet meer vast te houden bleek: 
het leven zelf. Gelukkig is hem verdere pijn en be
nauwdheid bespaard gebleven. 
Moge Fons die onder ons zo moeiliJk rust kon vinden 
nu rusten in de vrede van zijn goddelijke Vader 

"Fons".Pa."Bedankt voor alles/. · 

Voor al uw blijken van meeleven en belangstelling 
danken wij u van harte. 

B. Lenferink - Gelink 
Robert en Maureen 
Ferdy en Marja 
Marcel en Annelies 


