
Een dankbare herinnering aan 

LEO WERMERS 

Hij is overleden op 11 juni 1992 op 
64-jarige leeftijd. Op 15 juni hebben 

we hem te rusten gelegd op de 
Westerbegraafplaats. 

Naar menselijke maat gemeten is er 
veel te vroeg een eind gekomen aan 
het leven van onze jongste broer, die 
we nog helemaal niet kunnen missen. 
Onverwacht toch nog, is hij van ons 
heengegaan. We hebben geen afscheid 
kunnen nemen, geen laatste woord 
kunnen wisselen. 
Daar zijn we erg bedroefd over. 
Zijn lichaam was na een slopende 
ziekte, volledig op. Zijn geest heeft 
tot 't laatste toe gevochten om te 
blijven leven! 
Aan de vraag: waarom moest dit ge
beuren? valt enerzijds niet te ontko· 
men, maar anderzijds moet iedereen 
erkennen dat geen mens er een zinnig 
antwoord op kan geven ..... . 
Leo heeft een druk, arbeidzaam leven 
achter de rug. Zijn werk was zijn 
hobby. In de werkplaats was hij de 

vakman, maakte en herstelde meube
len met 'n enorm gevoel voor detail. 
Zijn vakmanschap was groot. 
De reacties van zijn klanten zeiden 
genoeg! 
Uit de verre omstreken kwam men 
met "zieke" meubelen die door Leo 
met veel liefde weer werden opge
knapt en hersteld. 
Het was vertrouwd om hem in z'n 
stofjas te zien rondscharrelen in "zijn" 
werkplaats, terwijl soms de spijkers 
om je oren vlogen, wanneer het niet 
helemaal naar z'n zin ging. 
Maar altijd was er dan wel ziJn rela
tiverende humor. Hij hield niet van 
gezeur en teuten. Toch heeft hij het 
heel moeilijk gehad met 't overlijden 
van zijn broer Theo. Plotseling had 
hij alleen de zorg van werkplaats en 
zaak. Vaak had hij daardoor tijd 
tekort ...... , ook voor zichzelf. 
Ondanks zij drukke werkzaamheden 
hield Leo erg van gezelligheid thuis, 
genoot hij van een rustige avond 
samen met Marie en Frans. 
We hebben een sterke familieband: 
vaak kwamen neven en nichten op 
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bezoek of hij zocht ze op. Dat waren 
reuze gezellige avonden met veel 
kwinkslagen en plezier. 

Op vacantie vond hij 't heerlijk om 
door een fraaie omgeving te rijden. 
Een stille genieter van alles wat 
groeit en bloeit. Tevreden kwam hij 
thuis en kon hij er weer een tijdje 
tegenaan. 

Nu is het voorbij. Het is moeilijk om 
ons hierbij neer te leggen. We hopen 
dat we de kracht krijgen dit verlies 
te aanvaarden en met verloop van tijd 
te verwerken. 

Lieve Leo, wat was je nog graag bij 
ons gebleven. Het heeft niet zo 
mogen zijn. Wat ons nog rest, is een 
grote dankbaarheid voor alles wat je 
voor ons betekende. 




