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God keek rond in zijn tuin 

En zag een lege plaats 
Toen keek Hij neer op onze aarde 

En zag jou moe gelaat 
Hij deed Zijn armen om je heen 
En nam je mee om uit te rusten 
Gods tuin moet wel prachtig zijn 

Hij neemt alleen de besten 

Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Hans Bertus René Leuverink 
Hans werd op 15 september 1944 geboren te 
Oldenzaal als de zichtbaar geworden liefde van de 
heer G.F. Leuverink (t 9 februari 1949) en mevrouw 
M.C. Leuverink-Kroeze (t 4 februari 1986). In 2004 
werd Hans ziek, waarna hij op 20 mei 2005 is ove~e

den in zijn eigen huis te Oldenzaal. Op 25 mei hebben 
wij afscheid genomen van Hans tijdens de gezongen 
uitvaartviering in de H.Antoniuskerk te Oldenzaal, 
waarna wij hem hebben begeleid naar het cremato
rium te Usselo. 

Hans heeft in zijn laatse levensjaar enonm veel steun 
gehad aan Dr. Vermeulen, Carin!, een paar goede 
vrienden en buren, neven en nichten. Hiervoor onze 
oprechte dank. 

Hans werd geboren als enig kind in de Bisschop
straat in Oldenzaal. Zijn vader heeft hij al vroeg moe· 
ten missen. Hans was nog maar 4 jaar oud. Hij heeft 
dit zijn hele leven als een groot gemis ervaren. Sa
men met zijn moeder heeft Hans altijd in Oldenzaal 
gewoond. Toen zijn moeder ziek werd, heeft hij haar 
met veel liefde verzorgd tot aan haar dood in 1986. 

Gewerkt heeft Hans van jongs af aan bij Hollandse 
Signaalapparaten in Hengelo, waar hij in 2003 ver
vroegd is uitgetreden. Aan de groep van 8 na deze tijd 
heeft hij veel steun gehad. Als vrijwilliger heeft Hans 
menig uur doorgebracht voor en bij zijn voetbalclub 
K.V.V. Ouick '20. Hij heeft altijd enorm veel plezier 
beleefd aan de 30 vakantiekampen die hij heeft mo
gen organiseren en meemaken. Daarnaast heeft hij 
in het jeugdbestuur gezeten en vanaf 1967 was hij 
leider van een elftal. Verder zat hij nog in vele com
missies. 

Ook heeft Hans veel stamboomonderzoek gedaan 
naar de families van beide ouders. Dit heeft hem veel 
fijne contacten opgeleverd. Veel steun heeft Hans 
gehad aan zijn vrienden, waarbij Ine, Hetty en Anke 
zeker niet ongenoemd mogen blijven. Drie echte 
wereldmeiden. Bijna de hele wereld heeft Hans ge
zien tijdens zijn vele prachtige reizen, de meeste in 
gezelschap van zijn goede vriend Gerard. Hij had er 
nog zo graag wat meer willen maken. Het heeft he
laas niet zo mogen zijn, want Hans is nu aan zijn 
laatste reis begonnen. 


