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In dierbare en dankbare herinnering aan 

Leo Busschar 
echtgenoot van Annie Heerink 
Vader van Mon1que en Jeanet 

Geboren op 13 april 1945 te Tillîgte en rus
tig temidden van zijn familie op 22 septem
ber 2000, op 55 jarige leeftijd thuis overle
den. Na de Eucharistieviering bij zijn uit
vaart in de H.H. Sirnon en Judas te 
Ootmarsum op 27 september 2000 heb
ben we hem ter ruste gelegd op het R.K. 
Kerkhof aldaar. 

Op 3 april 1970 trad papa in het huwelijk 
met mama. Samen hebben jullie twee kin· 
deren gekregen, Monique en Jeanet die 
jull ie liefdevol hebben opgevoed. We zullen 
je blijven herinneren als een liefdevolle 
man, vader en opa, die er altijd voor je was, 

onopvallend maar zeker niet onopgemerkt. 
Vanaf 16 Jaar werkte je bij de f1rma Kuip· 
huis carrosseriebouw en verscheidene 
jaren bij Installatiebedrijf Arends te Tilhgte. 
Sinds 1990 was je werkzaam als hoofd 
technische dienst bij Hermelink te Dene
kamp waar je met heel veel plezier hebt 
gewerkt. 

Van jongs af aan was 1e grote hobby het 
motorrijden en na vele jaren kreeg je de 
kans om het racen weer op te pakken. 
Van de tien veteranenraces heb je er nog 
drie met veel enthousiasme en plezier kun
nen rijden. 

Naast mama was nostalgie en motoren 
voor jou genieten van het leven. En geno· 
ten dat heb je. Je was mede oprichter van 
de Oldtimerdag Till igte, was altijd druk met 
alle oude gebruiken van vroeger vast te 
leggen op foto en film en in de garage kon 
je Je uren vermaken met het opknappen en 
restaureren van oude motoren. 
• Ach ja ... het is een leuke hobby", zei je 
altijd, maar in je hart betekende het veel 
meer voor je dan memgeen kon denken. 
De deur stond altijd voor iedereen open, 
maar ook vooral voor je kleinkind Mirthe 
waar je een hele lieve opa voor was en 
waar je volop van kon genieten. 
Jouw doorzettingsvermogen en volharding 
zijn typerend voor hoe je je ziekte gedra· 
gen hebt. Na je ziekenhuisopname hield je 
vol om te vechten zelfs tot verbazing van 
de doktoren en probeerde je de moed niet 
te laten zakken. Toch bleek dat Onze Lieve 
Heer het anders bedoeld had. Toen dat 
duidelijk werd, was dat een hard gelag 

voor jou en ons allen. Het is moeilijk te 
begrijpen en het is al helemaal niet te ver
klaren dat je veel te vroeg van ons heen 
moest gaan, maar blij zijn we dat we de 
laatste weken samen gewoon gezellig in 
huis konden zijn. 
Papa we hadden jou nog zo graag vele 
gelukkige jaren gegund met mama en met 
ons samen, maar in onze gedachte zul je 
altijd bij ons blijven en weet dat we van je 
houden ... voor altijd. 

Lieve papa ... bedankt 

Hierbij zeggen wij u dank, dat u aanwezig 
was en dat u ons, op welke wijze dan ook, 
heeft willen steunen met uw medeleven. 

Annie Busscher-Heerink 
Monique en John 
Mirt he 
Jeanet en lgnar 


