


Ik houd van het huis waar gij woont, Jahweh, 
de plaats waar uw glorie verblijft. 

Psalm 26,8 

'Û' 
JOHAN LEFERINK 

echtgenoot van ANNIE MEULENKAMP 

Hij werd geboren op 13 september 1936 te Hengevelde. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken overleed hij 
op 24 september 1993 in Hengevelde. ~a de . 
Eucharistieviering op 28 september In Zijn parochiekerk 
van de H.H. Petrus en Paulus te Hengevelde is hij be
graven op het kerkhof van de parochie. 

Johan was een persoon, die op de achtergrond aanwe
zig was . Hij dacht mee, hij hielp mee, hij praatte mee, 
maar nooit plaatste hij zichzelf op de voorgrond. __ Zo was 
hij thuis, zo was hij in de kerk. Zo was hij toen hij gezond 
was , en zo bleef hij toen hij ziek werd. 
Johan en Annie werkten samen voor het geluk van hun 
gezin. Zij waren gelukkig met hun kinderen. Hierdoor . 
leerden zij ook tegenslagen te verwerken , waarvoor nie
mand bespaard blijft. Zo vingen zij samen ook op,_ dat 
Johan uit zijn werk kwam. Hij kreeg de gelegenheid om 
zich uit te leven in de tuin rondom zijn huis. De planten, 
de bloemen en de dieren maakten het huis tot een heel 
eigen thuis voor het gezin. 
Veel voldoening vond Johan in het werk voor de pa
rochiekerk. Hij nam de taak van koster heel we1fel_en_d_op 
zich. Maar hij groeide in zijn kontakten niet alle_ vr_1jw1ll1-
gers en hij was een vertrouwd gezicht bij alle vieringen 
door de week en in het weekend. 
Tijdens zijn ziekte is nog eens gebleken, hoezeer Johan 

leefde vanuit een innerlijk geloofsleven. Het trof hem 
diep, dat hij moest sterven. Het deed hem zeer, dat 
Annie achter zou blijven , dat hij het leven van de kinde
ren niet verder kon volgen , dat hij zijn kleindochter 
Marjolein niet meer op de arm zou kunnen nemen. 
"Het is niet altijd voor de ander .... "waren steeds zijn 
woorden. De reis naar Lourdes , die hem zo goed ge
daan heeft, betekende tegelijk de overgang van de 
Johan, die alles gewoon door wi lde laten gaan, naar _de 
Johan, die toegaf dat hij ziek was. Op een grootse wijze 
heeft hij afstand gedaan van het werk voor de kerk en_ 
van zijn zorg voor de tuin. Hij wilde niemand tot last zijn. 
Niemand hoorde hem klagen. . 
De herinnering aan Johan, die thuis gestorven is te mid
den van zijn gezin, zal altijd gepaard blijven gaan met 
onze menselijke spijt, dat het voor hem en ons veel te 
vroeg was. We moeten samen deze kelk drinken. Die. 
kelk ging Jezus niet voor.bij , maar werd hem_ tot overwin
ning. De beker van het lijden werd overwinrnngsbeker. 
Moge Johan nu met Christus aanzitten aan het hemels 
gastmaal. 

Heer onze God, aanvaard onze dan~ 
voor alles wat U ons geschonken hebt 
door het leven van Johan 
Geef hem uw eeuwige liefde, 
sterk ons en help ons om verder te gaan 
met het voorbeeld van Johan voor ogen. 

Voor uw meeleven tijdens zijn ziekte , bij het overlijden 
en het afscheid van onze dierbare man, vader en opa, 
zeggen wij U dank. Mogen wij U vragen hem in uw ge
beden te blijven gedenken. 

Annie , kinderen en kleinkind 

28 september 1993 


