
Ter herinnenng aan 

HERMANNUS MARTINUS LEUSINK 

weci.lwnaar van Johanna Mana Kleisman . 

Op 13 tebruan 1916 werd hij geboren. 
Op 25 aug.istus 1993 is hij overleden. 

Met droefheid nemen we afscheid van onze vader 
en opa HIJ was een levenslustig, bliJ mens, met 
een optimistische kijk op alles wat in dit leven 
gebeurde 
Samen met zijn vrouw had hij een mooi gezin 
gevormd Opgewek1, gastvrij en vriendelijk mocht 
iedereen delen 1n hun hartelijke levenswijze. 
Het leed 1s hem en zijn gezin niet voorbijgegaan 
Van heel dichtbij heef1 hlJ gezien wat oorlog in
houdt, toen htJ in de meidagen van 1940 gelegerd 
was 1n Rotterdam. Daarna bij thuiskomst moesten 
ze have en goed opnemen en elders onderdak 
zoeken, weer vanwege die oorlog Maar klagen 
was hem en z11n gezin vreemd 
Goede en slechte tijden waren er zowel in huis als 
1n bednJt Beiden werden aanvaard omdat het 
leven zo 1s In vast geloof aan de Heer die alles in 
de hand heef1 kon hiJ de zonz11de bhJVen zien, ook 

toen 111 vrij korte tijd Zijn vrouw en zijn zuster Lien 
van hem heengingen 
HIJ sloot zich niet af maar bleef kontak1 houden met 
kinderen, kleinkinderen, met de grote kring van 
familie, vrienden en buren, waar hij een graag 
geziene gast was. 
Verdrietig geven we hem uit handen omdat hij zo'n 
blij mens was. 
Intens dankbaar was hlJ voor de hulp die h1J de 
laatste dagen thuis kreeg van zijn kinderen met als 
" hoofdzuster car1a· zoals hg zelf zei. 
Heer God, bron van eeuwig leven, 
moge onze vader en opa nu samen met moeder 
in Uw vreugde nog meer genieten van het volle 
leven dat Uw Zoon, Jezus, ons heef1 beloofd 
Geef hem een mooie plaats in het Vaderhuis. 

Voor uw meeleven en uw meegaan op de laatste 
gang de vader op deze aarde maak1 danken wij 
u hartel,k. 
Neem dit plaatje mee als hennnering aan hem en 
als teken van onze dank. 
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