
Met veel liefde willen wij blijven 
denken aan 

Hendrikus Johan Antonius 
Lentfert 

sinds 24 maart 1986 weduwnaar van 
Johanna Geertruida Geerdink. 

Hij werd op 13 januari 1911 te Losser 
geboren. Getekend met het kruis van 
de ziekenzalving is hij plotseling van 
ons heengegaan op 9 april 1990. 
Na de Eucharistieviering op 13 april 
hebben wij hem te rusten gelegd in 
het graf bij zijn vrouw op het parochie
kerkhof te Losser. 

Evenals zijn vrouw is hij op maandag 
in de Goede Week plotseling gestorven 
en beiden op Goede Vrijdag begraven. 
Terwijl de liturgie van onze kerk het 
sterven en begraven van Jezus Chris· 
tus herdenkt, zullen deze dagen ons 
altijd blijven herinneren aan hun ster
ven en begrafenis. 
Het kruis van veel ziekte is hem niet 
voorbijgegaan. Toch was het hem niet 
aan te zien. Altijd opgewekt, stond zijn 
deur voor iedereen open. 
Na de dood van zijn vrouw heeft hij 
zich uitstekend gered. Wilde, koste wat 

het kost, zelfstandig blijven. Zijn grote 
tuin en de beesten waren een fijne 
ontspanning voor hem, 
Hij verveelde zich nooit, was graag in 
huis. Kon er mateloos van genieten als 
zondags de kinderen thuis kwamen en 
had er geen enkele behoefte aan om 
zelf weg te gaan. Behalve één reis 
naar Lourdes is hij nooit lang weg ge
weest. 
Zijn kinderen en kleinkinderen hebben 
een uitstekend vader en opa aan hem 
gehad. 
Misschien heeft hij er daarom wel 
tegenop gezien om van ieder afscheid 
te nemen. De dood heeft hem in de 
slaap overvallen. 
Ook deze Goede Vrijdag zal voor hem 
het einde zijn van een weg die soms 
leek op een kruisweg. Maar wij mogen 
ook geloven in de verrijzenis, het feest 
van overmorgen. 
Hij moge rusten in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overUjden 
van onze lieve en zorgzame vader, 
schoonvader en opa, betuigen wij u 
onze oprechte dank. 

Kinderen, behuwd -
en kleinkinaeren. 


