


Ter herinnering aan 

Jan Lenferink 
echtgenoot van 

Riky Kerkhof Jonkman 

Hij werd op 24 mei 1925 te Tubbergen geboren. 
Onverwacht overleed hij op 11 JUii 1996 in het 
"Medisch Spectrum Twente" te Enschede. Na 
een gezongen uitvaartmis op 15 juli in de kerk 
van de H. Pancratius te Tubbergen, hebben we 
hem naar het "Crematorium Twente" te Almelo 
begeleid. 

Nagedachtenis aan mijn dierbare Jan, 
"Nu je afscheid onherroepelijk is en 1e zo alleen 
bent weggegaan, 1s 't miJ 'n grote behoefte je 
allereerst te bedanken voor je grote helde. Jan JIJ 
was 37 iaar miJn grote vriend, steun en toever
laat. 't was 'n voorrecht met JOU mijn leven te 
mogen delen. Tegenslagen z11n ons met 
bespaard gebleven, maar we wisten wat we aan 
elkaar hadden en waren er steeds voor elkaar 
Toen we wisten, dat ons huwelijk 1ammer 
genoeg kinderloos zou blijven, was er 1u1st daar
door nog meer aandacht voor elkaar, daarnaast 
hebben we toch mogen genieten van de nee11es 
en nichtjes. Nu deze volwassen z11n. bleef ie hun 
"Ome Jan" en kwamen ze graag voor 'n praatie. 

Toen ie ziekte het laatste jaar verergerde stelde 
je hun komst nog meer op prijs. Je kwinkslagen, 
de liefde voor de natuur en je vacant1eherinne
ringen zullen hun altijd bijblijven. Sinds drie jaren 
was je ziek, toen je moest gaan dialyseren vond 
jij dat het leven zo normaal mogelijk door moest 
gaan. Jij wilde geen uitzondering zijn of extra 
aandacht hebben, de vacanties die wij deson
danks naar Oostenrijk konden maken zijn daar 
een goed voorbeeld van. Ik ben blij en dankbaar 
dat ik vooral het laatste jaar zoveel aandacht en 
zorg aan je mocht besteden. We konden onszelf 
redden en voor jou betekende dat ie niemand tot 
last wilde zijn, op het laatst lukte dat niet meer 
en is je laatste restje wilskracht opgebruikt. 
Graag had ik je de laatste minuten·van je leven 
willen bijstaan, maar je sterven kwam voor ieder
een zo onverwachts in de nacht. 1 k zal ie heel 
erg missen en miJ vaak alleen voelen. maar 1k 
weet zeker dat je vanuit de hemel goed voor me 
zal zorgen, want het geloof speelde een belang
nJke rol in je leven". 

Voor alle blijken van belangstelling tijdens de 
ziekte en na het plotselinge overlijden van mi1n 
lieve man, wil 1k u oprecht danken. 

Riky Lenferink - Kerkhof Jonkman 

7551 CT Tubbergen, 15 juli 1995 
Ju11anastraat 38. 


