
Blijft liefdevol 
voor elkaar 
en vergeet 
mij niet. 



t Of wij leven of sterven 
de Heer behoren wij toe. 

Rom. 14 . 8. 

Gedenk in uw gebeden en H. Misoffer 

Hermannus Leferink 
weduwnaar van 
Maria Grada Jannlnk 

Hij werd geboren te Haaksbergen op 16 
januari 1898. 
Gesterkt door het Sacrament voor de zieken 
is hij overleden op 26 september 1984 te St. 
lsidorushoeve. 
Na de viering van de H. Eucharistie is hij 
begraven op 29 september d.o.v. op het pa
rochieel kerkhof aldaar. 

Wij kunnen ons mig niet voorstellen , dat 
vader er niet meer Is, want wI1 mochten hem 
zo lang in ons midden hebben. Vooral na 
moeders dood was hij het middelpunt van 
onze hele familie . Het was altijd voor hem 
een vreugde kinderen en kleinkinderen om 
zich heen te hebben . 
Hoewel gesloten van aard was hij een man, 
die hield van gezellig samenzijn . 
Eenvoudig van aard vroeg hij weinig voor 
zich zelf; hij was een tevreden mens. 
Zolang hij kon werken, heeft hij zijn arbeid 
met grote zorg verricht , ja zijn werk was 
zijn hobby. 
Bovenal zullen wij hem in dankbaarheid ge
denken voor zijn zorg en liefde besteed aan 
zijn kinderen en kleinkinderen. 
In zijn geloof vond hi j kracht om de moeilijk-

heden , die hem vooral in zijn ouderdom 
overkwamen , zinvol te dragen. 
De rozenkrans was zijn wapen , dat hem 
sterkte gaf in moeilijke uren . 
Daarom vertrouwen wij dat God zijn trouwe 
dienaar zal opnemen in Zijn heerlijkheid . 
Daar zal hij ongetwijfe ld onze voorspreker 
zijn en dankbaar getuigen van die liefdevolle 
zorg , die zijn kinderen , vooral zijn dochter 
Anne, aan hem hebben besteed . 
Moge hij voortleven bij God . 

Voor uw blijken van medeleven bij het over
I ijden van onze zorgzame vader en opa, zeg
gen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen , behuwd- en 
kleinkinderen 

St. lsidorushoeve, september 1984 


