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Ter dankbare herinnering <kin 

LEO DE MöNNINK 

echtgenoot van 

MINY BIEMANS 

Papa wPrcl op 14 november 1934 te Hengelo 
geboren. Na een welbesteed leven is op 12 
september 1983 in het ziekenhuis te Hengelo 
onverwacht van ons heengegaan. Om zijn le
ven dankba<1r te gedenken waren we op 15 
september bijeen in de 0.L Vrouwekerk. 
Daarna hebben we hem te rusten gelegd op 
het R.K. kerkhof te Hengelo. 

Sprakeloos zijn we bij dit gebeuren. 
We vragen en zoeken naar het diepste waarom 

Waarom moesten wij Papa verliezen' 
Waarom zo vroeg? Waarom zo? 

We waren samen zo gelukkig. We hadden hem 
nog zo graag heel lang bij ons gehouden. 

Papa was één en al zorg voor ons gezin. Hij 
leefde helemaal voor Mama en voor ons. zijn 
kinderen. Hij heeft altijd heel hard gewerkt 
voor ons alhimaal. Hij had altijd het beste met 
ons voor en spoorde ons aan om ook iets 
goeds van ons leven te maken. Voor zichzelf 
was hij weinig eisend, maar voor anderen had 

hij altijd alles over. Lonner 1ich op te dringen. 
stond hij met iedcrf'i!l1 op goede voet in de fa
milie, in de buurt en oµ ?1jn werk. 

Hij was een erg aktieve man, hij wandelde en 
fietste graag waarbij het Lonnekermeer zijn 
favoriete plekje was. In de weinige vrije tijd 
die hij had, genoot hiJ er van om 's avonds 
met zijn gezin gezellig thuis te zijn of naar de 
sport te kijken. 

Papa was ook een erg gelovig mens. HiJ ging 
trouw naar de kerk en probeerde ook in zijn 
dagelijks leven als een goed mens en christen 
te leven. 

Papa hoorde je nooit klagen over zijn ziekte. 
Altijd zei hij; "Mij mankeerd niets, alles is 
goed". Daarachter verborg hij zijn last. Hij 
zou het heel moeilijk hebben kunnen accep
teren. als hij bli1vend invalide zou zijn gewor
den. Dcor zijn plotselinge heengaan is hem 
deze strijd bespaard gebleven. 

lieve man en papa, dank je wel voor alles wat 
je voor ons deed. Het is meer dan we kunnen 
;reggen. We vergeten je nooit. 

Voor uw meeleven nd het onverwachte heen
ga<Jn van mijn lieve man en onze papa, danken 
wij u hartelijk. 

A.W .M. de Mönnink-Biemans 
Jacqueline en Herman 
Anita 
René en Karin 
Peter. 


