
In dankbare herinnering aan 

Gerardus Hendrikus Lelifeld 

echtgenoot van 

Johanna Gezina Maria Leusenkamp 

Vader werd in Hasselo geboren op 26 augustus 
1923 en op 23 december 1994 overleden. 
Biddend hebben we afscheid van hem genomen in 
de St. Plechelmuskerk te Deurningen op 27 de
cember en hem daarna begeleid naar het cremato
rium te Usselo. 

Zijn dood heeft ons toch overvallen en we zijn 
daardoor zeer verdrietig. De afgelopen twee jaren 
waren niet gemakkelijk, vooral de laatste drie maan
den toen hij wist dat hij ongeneeslijk ziek was . 
Klagen deed hij nooit. Als je hem vroeg hoe het met 
hem ging, kreeg je steevast te horen: "Wa good". 
Alleen wie hem goed kende , weet wat hij door heeft 
moeten maken. Hij waardeerde het zeer als je op 
bezoek kwam. In stilte verdroeg hij het lijden dat 
hem overkwam en waar we hem niet bij konden 
helpen . We hadden zo graag gezien dat hij nog wat 
langer van zijn tuin en de kanaries had kunnen 
genieten. 

Na een zeer arbeidzaam leven dat zich kenmerkte 
door een grote plichtsgetrouwheid voor de Fa. 
Kreyenveld waar hij vele jaren heeft gewerkt , heeft 
hij nog negen jaar van zijn pensioen kunnen genie
ten . 
Erg dankbaar zijn we dat we samen het 45- jarig 
huwelijksfeest nog hebben gevierd. Iets dat hij 
vorig jaar per sé nog wilde ondanks zijn ziekte . 
Zijn wens was om de laatste dagen in huis in zijn 
vertrouwde omgeving te mogen zijn , waar moeder 
hem verzorgd heeft. Dat was lang nietaltiJd gemak
kelijk . 
We gunnen hem nu de rust en de vrede na zijn 
moedig gestreden strijd in ons midden . 

'We v.~ffen je n~q gunnen. 
_<;ff is vof ároe(/iei,{ on.s liart. 

Je zien (ijáen en nut IQ111nen fu{pen. 
'Dat 'IJ.las onze.groot,<te .<mart. 

Voor de vele blijken van belangstelling en medele
ven tijdens zijn ziekte en bij dit afscheid , zeggen wij 
u hartelijk dank. 

J.G.M . Lelifeld-Leusenkamp 
Kinderen en kleinkinderen . 


