


Met veel liefde en dankbaarheid 
blijven wij denken aan 

Herman Leferink 

echtgenoot van Siny Leferink - Legdeur. 

Herman werd geboren op 26 november 
1931 in de Beekhoek. Daar heeft hij zijn 
hele leven met plezier gewoond en is hij op 
25 maart 2002 rustig gestorven. 
Samen met Siny heeft hij genoten van zijn 
kinderen en kleinkinderen. Pa was een lie
ve, bescheiden en zorgzame man, zonder 
veel woorden. Hij stond altijd klaar om bij 
familie en vrienden te klussen. Na vele ja
ren hard te hebben gewerkt, kon hij enorm 
genieten van zijn vervroegd pensioen. In 
zijn vrije tijd mocht hij graag puzzelen, le
zen en tuinieren. 
Toen we een jaar geleden dan ook hoorden 
dat pa ernstig ziek was, stond de wereld 
even stil. 
Daarna volgden maanden waarin pa nog 
goed te pas was. Hij deed eigenlijk nog 
alles wat hij altijd had gedaan. Afgelopen 
mei hebben pa en ma hun 40 jarig huwelijk 
nog mogen vieren. 

Hij berustte in het feit dat hij ziek was en 
binnen niet al te lange tijd zou overlijden. 
Dat was voor ons een grote troost. Hij wilde 
graag het H. Sacrament der zieken toege
diend krijgen en in aanwezigheid van ons 
allemaal heeft pa dit intens kunnen mee
maken. Wat heel bijzonder is, is dat hij de 
laatste maanden heel open was en ook zijn 
laatste wensen aan ons kenbaar maakte. 
Tot op het laatst bleef hij zijn humor be
houden. 
Wij zijn heel dankbaar dat pa rustig is ge
storven en hem een lange lijdensweg be
spaard is gebleven. 

De vele hartverwarmende reacties tijdens 
pa's ziekte en na zijn overlijden hebben ons 
goed gedaan en helpen ons om verder te 
gaan. Wij danken u voor al uw medeleven 
op welke wijze dan ook. 

Bedankt pa! 
We zullen je missen! 

Siny Leferink - Legdeur 
Kinderen en kleinkinderen 


