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In clan kbare he1 mnc1111g a"n 

Bernardus Johannes August 
Lenting 

ed1tge11ool '"Il 

Josephina Maria Tcrvocrt 
Hij werd gcboit:n lc Oocunchem op 2 'ep
tcmber 192-1. Hij mei leed, ~c>lc1 l..1 door ck 
H. Zid.cnzahing. op 2~> juli 199ï. 
\\'c deden hem 1111gek1dc in een ~czongen 
Cit,~i<u tmi-; in de St. \l:lrtinu<;l..t·rl.. te \\'ijn· 
bergen op 30 juli d.o.,·. \\'aa~ na '"e h~m ie 
rusten legden op het parnrh1t"l..c1 l..hof. 

:\a meer dan een half'pa1 thui> in 1ijn eigen 
\erlrouwde omge,ing re 71jn \errnrgd door 
zijn \Touw Fien met de mort>le <;re1m Yan de 
kinderen. is lknnic 111 het bij1ijn Yan ons 
allen gestorn·n. 
Zij11 le,cn kende ,·ele tf'gf'n<;l;igrn. 0001· een 
ongeluk ,·crloo1 hij in maan l 958 een ':an 
zijn kinderen. Ineke. op de lccl l!Jd 1·:rn b1J na 
3 jaa.-. 7 lh jaa1 l:11er ~.loi-g hei. no~~llol 
opnieuw loc: op de lcc:fuJcl q111 h11na ~ 1aar 
1erongel11kle ook ,\ntoinel. 

Maar zijn lel'en had ook die anden: 1..ant: 
rnn hard wei l..cn \oor Lijn ge1in. \'eenigjaar 

werkte hij bij de .\KZO in .\ rn lw111. Dat 
betekende meedraaien in de plocgcnclit>mt. 
ook op feestdagen. nooit rnllt>clig 1..unnen 
cleelne111c11 aan hcl sociale: lcl'cn. \\'einig 
uagend l'Oor 7icl11elf. was hij teni-den a ls 
hij ecn dag samen met Houw en l..incleren 
l..on gaan 'issen. 

Ook beleefde hij l'eel ple7ier met kaa1 tcn cn 
puzzclc:n. \let :tijn ijzeren en 011uitp1111elijke 
1dl heeft hij zijn eigen krui""eg g«"lopen 0111 
zijn streefdatum 22 augustm. onze -15-jarige 
trouwdag nog te halen. \ledi-;ch ingrijpen 
dat zijn lijden had 1..unncn \Cilichten. heeft 
hij daanoor gcwcigcrd. Zijn gecst wilde wc! 
maar zijn lichaam gaf het op. 

\\'e "illen hem bij Oll' houden in om h:111 
en in ome gedachten: dooi zijn \Oorbt>eld 
te: \'Olgen en O\e1 te 11c111cn wat hij belang· 
rijk rnnd. 

\\'c bedanken iedc1 ccn. die pa in zijn hclc 
Je,·en oprechte liefde en \TÎendsrhap ge
schonken heeft en a llen d ie ons tijdem 7ijn 
ziekte en na 7ijn O\'etlijclen h un medele,·en 
hebben betuigd. 

J. M. Lenting • Tcr\'Oell 
kinderen en kleinkinderen 
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