
Wilt in Uw gebeden blijven gedenken 

ENGELBERTUS GERHAROUS LEURINK 

Hij werd geboren te Oele in de gemeente 
Hengelo (Ov.). 

Zijn kerkelijk huwelijk sloot hij te Delden 
op 1 augustus 1942 met 

Johanna Maria Bunte 

In versneld tempo bleek, dat hij op meer
dere plaatsen ernstig ziek was, zodat hij 
voor ons stierf, terwijl wij er niet of nau
welijks op Ingesteld waren: zondagmorgen 
in de Stadsmaten op 8 juli 1984, op de 
verjaardag van zijn kleinzoon Alexander. 

Op het kerkhof van de Maria Geboorte
parochie te Losser werd hij begraven 
op 12 juli d.o.v. 

Zijn jeugd was niet benijdenswaardig. Op 
twaalfjarige leeftijd miste hij reeds beide 
ouders, zodat zijn benen onder de tafel 
staken van niet familieleden. Meerdere 
malen sprak hij over die periode, die 
voor hem hard en moeilijk was. 
Zo Is zijn reaktie zeer goed begrijpbaar, 
dat hij alles op alles zette om voor zijn 
vrouw altijd klaar te staan om te helpen 
en te beschermen. 
Zi1n dochter en twee zonen zijn vol lof over 
hun jeugd en over het harde werken, dat 

pa volbracht om het hun gezin zo aan
genaam mogelijk te maken. 
Voor iedereen stond hij klaar: een kik 
.. .. en hij was er. 
Opvallend is, dat hij daags voor zijn sterf
dag per familietaxi zijn drie kinderen 
bezocht, In de schuur keek en vervolgens 
zich naar huis liet brengen om in volle 
tevredenheid maar uitgeput terug te zien 
op zijn leven in Hengelo, zijn 35 jarig 
huwelijk daar en de nog zeven overblij
vende jaren in Losser. 

Nu mogen wij met hem verzuchten : 
Heel de aarde moet God wel prijzen, loven 
zijn machtig beleid. omdat Hij steeds op 
wondere wijze alles bestuurt in gerechtig
heid. 

Voor Uw blijk van deelneming ondervon
den tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve man. onze zorgzame vader, 
schoonvader en opa, zeggen wij U onze 
hartelijke dank. 

J. M. Leurink-Bunte 

Kinderen en kleinkinderen 

Losser, juli 1984 
Lutterstraat 76 


