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Ter dankbare herinnering aan 

GERRIT LENTFERT 

echtgenoot van 

ANNIE KNAAP 

Gerrit werd op 23 april 1916 in De Lutte ge
boren. In ons ouderlijk huis in Hengelo Ov. is 
hij in de nacht van 25 september 1984 plotse
ling overleden. Op 28 september waren we in 
de O.L. Vrouwekerk bijeen voor zijn uitvaart. 
Daarna vond in Usselo zijn crematie plaats. 

*** 
Wie is Pa voor ons geweest en wat heeft hij 
voor ons betekend? Meer dan je met woorden 
kunt zeggen. Hij droeg Ma op handen en wij. 
zijn kinderen en kleinkinderen, waren alles 
voor hem. Hij gaf ons allemaal een gevoel van 
geborgenheid en warmte en had er alles voor 
over om ons te laten studeren en een goede 
toekomst te geven. Vooral bracht hij ons lief
de voor de muziek bij. Voor zijn kleinkinde
ren was hij de lieve Opa, die heel dicht bij hen 
stond. Hij was een echte doe-mens, altijd druk 
met zijn vele hobbies. Want iedereen wist hem 
altijd te vinden en hij kon geen nee zeggen. 
Hij moest altijd mensen om zich heen hebben, 
want hij had behoefte aan gezelligheid. Hij 
was het meest zichzelf als hij in een kring van 
mensen zijn verhalen kon vertellen. Door zijn 

joviale hartelijkheid legde hij gemakkelijk 
kontakt met iedereen. Zo was hij voor ons ge
zin, voor Oma en voor allen die bij ons heb
ben gewoond, en voor elke mens die hij ont· 
moette. Hij wist een sfeer om zich heen te 
scheppen waar iedereen zich thuis voelde. Hij 
had dan ook veel vrienden vooral In de talrijke 
clubs en verenigingen waar hij lid van was. Het 
meest in de muziekwereld, want hij was een 
enthousiast muziekliefhebber die talloze 
jongeren de liefde voor de muziek heeft bijge
bracht, met name bij de Eendracht waar hij 
50 jaar lid van is geweest. Hij was een man van 
karakter en stiptheid, een perfectionist en, 
niet te vergeten, een optimist ook in moeilljke 
omstandigheden. Hij was graag in de natuur 
en hield van zijn tuin en vogeltjes. Door alles 
heen was hij vooral een gelovige mens, die 
trouw en oprecht God wilde dienen. In de 
kerk, waar hij jarenlang kollektant was, maar 
ook in het dagelijkse leven door klaar te staan 
voor iedereen en wat liefde te geven aan de 
mensen die hij ontmoette op zijn levensweg. 
Hij bruisde nog van leven en had nog zoveel 
plannen. Plotseling kwam aan alles een einde. 
Moge hij nu voor alt ijd bij God in vrede zijn. 

Gerrit. bedankt voor al je liefde en goedheid. 
Pa, dank je wel! Lieve Opa, we vergeten je 
nooit. 

Hengelo Ov, september 1984. 

J.B. Lentfert - Knaap 
kinderen en kleinkinderen 


