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HiJ is geboren te Bentheim op 16 maart 1911 en 
overleed te Tubbergen op 24 1anuar1 1991 H1J 
was 45 1aar gehuwd met 

Riek Lenferink 
Op 291anuan hebben we de u1tvaand1enst gehou · 
den in do H Pancratius kerk te Tubbergen en hem 
te ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar. 

_ --Wit1tflen.tiadden hem als man, vader en opa nog 
een liJd bij ons willen houden Maar God, in wie 
h11 zo intens geloofde, heeft anders beslist. 
Rustig is hi1 ingeslapen, diepgelovig en vertrou
wend op de H. Maria, die hij bijzonder vereerde. 
Bedroefd maar tegelijk ook met grote dankbaar
heid zien we terug op zi1n leven. Een groot en 
mooi gedeelte van zijn leven heeft hij in Rossum 
doorgebracht. 
Samen met ma heeft hij een mooie zaak opge
bouwd. Ma zorgde voor de winkel en pa bracht de 
dagen door met venten. Door weer en wind was 
h11 op pad. Vele uren bracht h11 door bij ziJn 
klanten. Zondags was hij regelmatig met zijn 
kinderen in de natuur Een betere gids was niet 
denkbaar. 

Helaas door ziekte heeft hiJ deze periode moeten 
afsluiten. Met p11n in zijn han heeft hij Rossum 
verlaten en is in Tubbergen gaan wonen. Ook 
hier heeft hij nog vele mooie 1aren gehad. De 
laatste 1aren werden gekenmerkt door ziekte 
Veel heeft hij moeten doorstaan. Het geloof en 
z11n optimisme heeft hem steeds gesterkt. De 
laatste jaren op de Eeshof namen zijn krachten 
af. Z11n wens om thuis te kunnen bli1ven 1s 
vervuld. Omringd door de goede zorgen van ma. 
kinderen en vele anderen heeft hij de laatste tijd 
doorgebracht. 

Een typische uitspraak van pa· "ik vind "t wa 
good'', speelde een grote rol in zijn leven . Met 
deze uitspraak op z11n gezicht nam hiJ. in z11n 
vertrouwde omgeving en in aanwezigheid van 
ma en de kinderen. afscheid van dit leven 

Pa, ie laat een leegte achter. In ons verdriet willen 
we je dankbaar bli1ven gedenken. 

Voor uw hanelijk medeleven tijdens zijn ziekte en 
na z11n overlijden. betuigen wiJ u onze oprechte 
dank. 
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