
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij U w paden kennen. 



Als dankbare herinnering aan 

HENDRIK BERNARD LEFERINK 

echtgenoot van Hendrika Euphemia Hesseling. 

Hij werd geboren 13 mei 1911 te Lonneker. 
Hij overleed iesterkt door de H. Sacramenten 
der Zieken, m "De Stadsmaten" te Enschede 

16 mei 1986. 
Wij hebben zijn lichaam te ruste gelegd op het 
parochiekerkhof te Glanerbrug 21 mei 1986. 

Goede God en Vader, nog vrij onverwacht heb
ben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en lieve opa. 
Dit afscheid bracht ons verdriet, maar ook voor 
hem geldt: ,,als leven alleen lijden wordt, is de 
dood een verlossin~". 
Jaren lang leed hiJ aan ademnood en was aan 
huis gebonden. Dat maakte hem angstig; daar
om vertrouwde hij van uur tot uur, dag en 
nacht op zijn zorgzame vrouw. 
Thuis voelde hij zich geborgen en veilig. Bij elk 
verblijf in het ziekenhuis werd hij gekweld door 
onrust en heimwee. 
Wij gunnen hem van harte de rust bij U in het 
vaderhuis. 
Wij bewaren de beste herinneringen aan hem: 
hij werkte hard voor ons, zijn gezin. Hij was 
een plichtsgetrouw werker. Iedereen kon in de 
fabriek op hem rekenen. Hij maakte overuren 
om ons, zijn kinderen de kans te bieden de 
studie te maken die wij graag wilden. 

Hij was een zorgzame man en vader; hij was 
eerlijk en ronduit. Omdat hij uitkwam voor 
zijn mening, wist iedereen wat hij aan hem had. 
Hij had ook een duidelijk normbesef: wat hij 
van anderen vroeg deed hij zelf voor. Hij was 
een sober man, met weinig tevreden. Door alles 
heen was hij een diepgelovig mens, degelijk en 
trouw in zijn geloof. 
Hij hield veel van zijn kleinkinderen en volgde 
hen met zijn belangstelling voor hun studie en 
toekomstplannen. 

Goede God, geef ons dat wij de nagedachtenis 
van vader en grootvader eren door hem in zijn 
goede ei$enschappen na te volgen: zijn trouw, 
eerlijkheid en godsvertrouwen. 

Lieve vrouw: heel veel dank voor uw trouwe 
aanwezigheid, uw aandacht en liefdevolle ver
zorging tot het einde toe. 

Heilige Maria, moeder van Jezus Christus, bid 
voor hem en voor ons allen. 

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en lieve opa, zeggen wij 
U hartelijk dank. 

H.E. Leferink - Hesseling 
Kinderen en kleinkinderen. 


