
'Het gekwetste riet 
zal hij niet breken'. 
Jes. 42,3 
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Ter dankbare gedachtenis aan 

Jan Hendrik Leferink 
echtgenoot van Maria Hollink. 

Geboren op 11 mei 1902 mocht hij 
de hoge leeftijd van bijna 83 jaar bereiken, 
toen hij, goed voorbereid en gesterkt door 
het sakrament van de ziekenzalving, 
zich rustig teruggaf aan zijn Schepper, 
in de morgen van 19 maart, het feest 
van Sint Jozef. 
De dienst van uitvaart werd gehouden 
op zaterdag 23 maart, waarna we hem te rusten 
hebben gelegd op het parochiëële kerkhof 
te Hengevelde, waar hij moge rusten in vrede. 

Het geknakte riet, afgebeeld op de voorkant, vind
baar in de door Hendrik geliefde natuur, is ook van 
betekenis voor deze lichamelijk gekwetste mens, zo
als hij was gedurende zijn laatste 25 levensjaren. Dit 
beeld roept ook de gedachte op aan God, Die als 
een barmhartige Vader zich ontfermt over zijn kin
deren en nooit verloren laat gaan wie door de dood 
gebroken zijn. In dit vertrouwen leggen wij hem terug 
in Gods handen , om hem op te richten tot eeuwig 
leven. 

De stille rust rond zijn sterven paste bij zijn karak
ter. Hoewel hij met moeite aanvaardde vanwege 
een handicap niet meer te kunnen werken, was hij 
toch geen man van klagen. Door zijn vriendelijk 
karakter was hij een mens om van te houden : een 
dierbare man, een zorgzame vader, en bovenal ook 
een lieve opa, die gek was met de klein-kinderen. 
Hij kweekte een vredige, gezellige sfeer om hem 
heen en het ouderlijk huis was altijd een plek van 
samenkomen. Zo was het op de oude boerderij, het 
'Elfers-huis', zo is het in de nieuwe woning bij Minie 
en Henk, een zorgzaam thuis gebleven voor hem tot 
zijn laatste levensuur. 

Hij leefde mee met de tijd en het werk om hem 
heen; hij was ook betrokken bij feestelijke en droe
vige gebeurtenissen en , godsdienstig als hij was, 
was de kerk hem dierbaar, waar hij jarenlang de 
koortrap opging als l id van het Herenkoor. De enge
len mogen hem nu tegemoet zingen , wat hij dikwijls 
zong : In paradisum .. . naar het paradijs mogen de 
engelen u geleiden. 
Al is er verdriet om zijn heengaan , ons past toch 
dankbaarheid om het vele goede dat hij gaf. Hij mo
ge in Gods hemelse woning een plaats vinden van 
rust en vrede. 
Het eeuwige licht verlichte hem. 

Voor uw meeleven bij het overlijden en uw aanwezig
heid bij uitvaart en begrafenis van mijn dierbare 
man en onze goede vader en opa betuigen wij onze 
oprechte dank. 

familie Leferink 

Hengevelde, maart 1985 


