


Ter dankbare gedachtenis aan 

Bernardus 
Hermanus Lenferink 

echtgenoot van 

GESINA CHRISTINA LEFERINK . 

Hij werd geboren op 26 december 1914 te 
Fleringen. Geheel onverwachts is hij op 9 au
g.ustus 1984 thuis overleden, na gesterkt te 
zI1n door het Sacrament van de zieken. 
Op 13 augustus hebben wij hem, na de 
Gezongen Uitvaartdienst, te rusten gelegd 
op het. parochiekerkhof van Fleringen, ge
lovend in de opstanding en het eeuwige leven 

bij de Heer. 

In psalm 90 bidden wij: De lengte van ons le
ven is zeventig, 0, Heer, soms tachtig als wij 
heel sterk zijn. 
Als de Heer zegt: wordt weer stof, dan wor
den mensen weer stof. 
Bernard was ook bijna zeventio. Tot ziin laat
ste levensdag altijd goed gezond. En niets 
dvvong hem meer tot zware dagelijkse arbeid. 
HI1 kon een mooi rustig leven. leiden, zeggen 
wq dan. 
Juist daarom overvalt ons allemaal en heel 
bijzonder zijn vrouw en dochter dit onver
wachte en tragische sterven. 

Maar zij mogen nu, bij zijn heengaan, terug
zien op een man en vader die altijd vol liefde 
en zorg is geweest voor zijn vrouw en kind . 
E.n voor hen altijd hard gewerkt heeft in 
Zijn vroegere jaren . 
En de laatste jaren kon hij elke dag nog zijn 
vreugd.e beleven aan allerlei kleine dingen , 
waar zqn hart noq naar uitging: een praatje 
met buren en fam1l1eleden of rondfietsend 
en kijkend naar alles wat hem nog altijd aan 
sprak in de natuur. 
Dat alles is nu voorbij en voorgoed. 
Droefheid leeft er nu in de harten van zijn 
vrouw en kind en vragen over waarom en zo 
plotseling. Maar wie van ons heeft zijn leven 
voor immer in handen? 
Mogen zij samen en verbonden met hun fa
milie en vrienden de kracht vinden om te 
zeggen: we"hebben het samen fijn en goed 
gehad! In Zijn geest gaan wij verder. 

Moge hij nu rusten in Vrede bij de Hèer. 

Voor uw medeleven bij het geheel onver
wacht overlijden van mijn lieve man en 
zorgzame vader zeggen wij U oprecht dank . 

G. C Lenferink- Leferi.nk 
Anny Lenferink 

Fleringen, 13 augustus 1984 


