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GERARDUS POSTEL en /;1ARIA LENFERINK 

Hij werd gebor•n 30 maart 1966 Ie Goor Na een 
tragisch onge"al overleed hij in het R.K. z,e1enhuis 
"Sladsmalen" Ie Enschede IS mei 1982. Op 19 mei 
d.a.v. hebben wij tiJn 9estorven lichaam te ruste ge• 

legd 1n hel paroehiele kerkhof Ie Denekamp. 

Rob was de vrolijke gast thuis. Hij wist mei ziin be· 
hulpzaam karakter vele vrienden te maken. Zijn opg&i• 
rui mde aard en zijn 9evoel voor humor zorgden ervoor 
da t er thuis iets tonnigs uitstraalde. Hij hield zielsveel 
van vader, moeder e n zijn enige broer Leon. Rob 
hield veel van de natuur en vooral de bergen trokken 
hem aan. Hi1 hed nog zovele plannen en was. altijd 
bezig~ vooral op technisch gebied had Rob grote in· 
feresse ," ZÏJ" vele hobby's hadden steeds weer met 
dieren en planten Ie maken. Rob besteedde dan ook 
zijn vrije liJd aan het werk btJ een tuinder. No he t 
werk bra~ht h11 eerst ~ ers lag uit aan zijn broer Leon 
over de belevenissen van de dag. De laatste kee r n 
dat bezoek he~ noodlottig geworden. 
Rob, wój hadden het 10 fijn samen en wi1 hadden el· 
kaar nog zoveel te ~•rfellen, niemand z.al oot begrij~ 
pen hoeveel wij van elkaar hielden. Rob, je zuil 
altijd als een fijne, lieve zoon en broer in onze dier· 
b.;Jre herinnering b lijven voortleven . We weten 66k, 
Rob, dat je niet olleen voortleeft in herinnering, moor 
ook in jouw persoonlijk leven bij God. Wil Je geloven 
Rob, dat hel ons enorm veel moeite kost om de 
woorden von Christus te zeggen: "Uw wil geschiede''? 
Veel meer ligt zwaar op ons aller harl die benauwde 
roep van Hem: "Mijn God, waarom hebt U MiJ ver
laten"!.". 

Nu, in Cc=-e tijd van het j04r, nu alles tot leven en 
bloei lo;nt, m:>efen wiJ het beleven dof jiJ in je jonge 
' Ji'lr!°n en i" " eelbelovende bloei moest afvallen. Wij 
'<unnen. soms vee l over God zeggen, maar begrijpen 
deen •w.ij Hem n1e tl Ah c'icol1el was je hee l nauw be· 
trolcfcen b•i de kerke lijke vieringen, Je was zo trouw 
en correct; misschien heb 1e nu wel een streepje voor 
op anderen, omdat je ook door eeri trouwe dienaar 
was . Je heengaan van hrer moge don fe9el1lk in na
volg1r"9 van Christus JOUW persoonli1k.e Hemelvaart 
1i1n. V/e kunnen ons ook niet voorstellen dat het een 
onherroepelijk afscheid is, maar dal boven het tranen
d:sl " d.:it de aarde soms 1s " en achter de moeilijke 
bergen - die ons leven soms begrenzen· een nieuwe 
horizon de opening is naar eeuwig leven in de Vrede 
Gods. 
Beste Rob, we nemen afscheid nu. Maar zeggen wél: 
Vaarwel én tol wed@rziens. En heel hartelijk bedankt, 
jongen, om alles wal jiJ voor ons hebt betekend en 
bent geweest. 

V-:Jor Uw deelneming, ondetvonden na tiet overlijden 
van onze beminde z.oon en broer, betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

Denekamp, mei 1982 
Bolerbloemslraal 45. 
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