
Ter dankbare herinnering aan 

FREDERIK ANTONIUS 
LEVERINK 

weduwnaar van 
JOHANNA MARIA BORKES. 

Geboren te Enschede, 9 november 
1890. Overleden in t Kleyne vaen op 

24 oktober 1986 te Enschede. 
Op 28 oktober, vanuit de Mariakerk, 

is hij begraven op de Oosterbegraaf-
plaats aldaar. 

Hoogbejaard gaf hij vol overgave en 
heel rustig zijn leven terug aan de 
Heer van alle leven. 
Na slechts enkele jaren gelukkig te 
zijn met zijn vrouw, moest hij heel 
plotseling afscheid van haar nemen. 
Verdriet en teleurstelling bleven hem 
niet gespaard, maar in geloof en ver
trouwen bleef hij toch steeds de 
mooie dingen zien in het leven. 
De laatste 11 jaar verbleef hij vanwe
ge zijn handicap in het verpleeghuis 
't Kleyne Vaert, waar hij liefdevol 
verzorgd werd. 
Doordat hij helemaal blind was en 
slechthorend, was hij het liefst op 

zijn eigen kamer. - Met de zusters van 
de afdeling en vooral met Annette had 
hij een goed kontakt. 
Opgeruimd en vrolijk hoorde je hem 
vaak zingen - Hij had echte belang
stelling - via de radio - voor alles wat 
er in de wereld gebeurde 
Z11n belangstelling ging ook uit naar 
zijn familie, die hem regelmatig kwa
men bezoeken en echte zorg voor 
hem hadden. Met deze bezoeken was 
hij altijd heel blij. 
Hij was een gelovig man die je vaak 
kon aantreffen, biddend aan de 
rozenkrans. - Op vastgestelde tijden 
wilde hij graag de Communie ontvan
gen en bewust nam hij deel aan de 
gezamenlijke ziekenzalving. 
Nu is hij van ons heengegaan. 
Wij bewaren aan hem goede herinne
ringen en zijn dankbaar voor wat hij 
voor ons heeft betekend. 

Voor de toegewijde verpleging, die hij 
in het verpleeghuis 't Kleyne Vaert te 
Enschede heeft ondervonden, alsmede 
voor de blijken van medeleven tijdens 
zijn ziekte en na het overlijden, dan
ken wij U hartelijk. 

DE FAMILIE 


