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Ter dankbare herinnering aan 

HERM ANNUS OUDE LENFERINK 

sedert 17 november 1977 weduwnaar van 

Anna Helena Eulink 

Hij werd op 26 september 1904 In Weerselo 
geboren. 
Na een welbesteed leven is hij op 20 febru
ari 1979 plotseling en onverwacht overleden. 
Op 23 februari hebben we in de 0. L. Vrou
wekerk God bedankt voor alles, wat hij voor 
ons is geweest en voor ons heeft gedaan. 
Daarna hebben we hem bij zijn vrouw te 
rusten gelegd op het r.k. kerkhof te Hen
gelo (0). Neergelegd in de schoot van de 
aarde, moge hij voor altijd in God geborgen 
zijn. 

Vader was een man, die veel hield van 
alles, wat er op onze aarde groeit en leeft. 
Hij hield van zijn vogels, zijn honden, van 
alle dieren die hij In de loop van zijn leven 
heeft gehad. Met veel zorg en aandacht kon 
hij bezig zijn met de bloemen en planten in 
de tuin. 
Maar het meest dierbaar waren hem de 
mensen op onze aarde. Hij hield veel van 
zijn vrouw, die hij in haar ziekte heel trouw 
en liefdevol hielp en verzorgde. 

Voor zijn kinderen was hij een vader, dia 
voor al zijn kinderen het goede wi lde. leder 
van zijn kinderen was hem even lief. Voor 
zijn kleinkinderen was hij de opa, die voor 
hen k laar stond. 
Voor zichzelf vroeg hij niets. Hij was grnc:g 
thuis en wist zich gemakkelijk aan te passen. 
Hij ging zijn kinderen voor in het geloof. 
Trouw en van harte ging hij naar de kerk. 
Het geloof In een goede God was voor hem 
ook de steun bij kruis en tegenslag. 
Plotseling heeft die God vader opgenomen 
in Zijn hemelse woning. Moge hij daar voor 
altijd met moeder verenigd zijn in Gods licht 
en vrede. 

Heer, geef hem Uw eeuwige rust. 


