


Met dankbaarheid blijven wij denken aan 
RUDOLPH GOORDEN 

echtgenoot van Rik.ie Leferink 
Hij werd geboren op 29 september 1928 te 
Hengevelde, Ambt Delden. Daar overleed 
nij ook plotseling op 15 augustus 1991. 
Wij hebben afscheid van hem genomen 
in de kerk van de H.H. Petrus en Paulus 
te Hengevelde bij zijn Uitvaart op 20 au
gustus, waarna hij is begraven op het kerk
hof van de parochie. 
Pa was een rustig en stille persoon. Hij 
had zijn hart niet op de tong. Hij had wel 
zijn ogen open, waardoor hiJ kon uitgroei
en tot een goed vakman. Met plezier werk
te hij op de bouw. Hij genoot van een 
goed stuk vakwerk. Samen met Rik.ie wer
den er lange dagen gemaakt voor het gezin. 
In en buiten hun huis was altijd veel werk. 
Stil zitten kon hij niet. Hij moest bezig 
zijn met clieren. liij verzorgde zijn vee het 
liefst zelf. Daarnaast bracht hij vele uren 
in de tuin door. Het verzorgen van kool
planten, van sla, van boontjes bleef hem 
steeds boeien. Hij had er aarcligheid aan 
om bezoek zijn tuin te laten zien en hen 
te laten delen in alles wat gegroeid was. 
De bedrijvigheid rondom huis werd soms 
even ontvlucht. D an maakte hij met Ma 
graag een fietstocht. Dan weer gingen zij 
samen op visite. Zij genoten ervan dat wij 
als kinderen onze eigen plaats in de maat
schappij vonden. En hij was helemaal trots, 
op zijn kleinkinderen. 
Het bouwen van .het nieuwe huis was een 
hele onderneming. Hij had kennis van za
ken en hij kon zijn eigen tempo bepalen. 

Het deed hem goed, dat zijn dochter en 
schoonzoon naast hen woonde. 
Hij was tevreden. 
Men zegt wel eens, dat wij mensen het 
nooit lang mooi mogen hebben. Dan ge
beurt er wat. Op de morgen van de Uit
vaart van zijn broer Hendrik stierf hij 
plotselmg. 
Onze verslagenheid is groot. Geen woorden 
kunnen weergeven, wat ieder van ons van 
binnen voelt. Toch willen wij naast al onze 
menselijke vragen ook onze gevoelens van 
dankbaar.heid niet vergeten voor wie hij 
voor ons Wl\~- Ook al is hij gestorven, hij 
blijft onze Pl\. 
Pa. . . . . Bedankt voor alles. 

Heer onze God, aanvaard deze mens. 
Hij is het werk van Uw Handen. 
Hij is ook van ons. 
Hij blijft in ons hart. 

Wij zeggen U oprecht dank voor Uw me
deleven bij het ste.rven van mijn dierbare 
man, onze goede vader en opa. 

R. Goorden - Leferink 
kinderen en kleinkinderen 


