


Ter herinnering aan 

Bernard Lenfert 
Bernard werd geboren op 20 oktober 1920 
in De Lutte en overleed op 7 februari 2006 
in Enschede. 
In de oorlog werd hij tewerkgesteld in 
Hannover en na een verlof dook hij 
onder en ging bij het verzet. Na de oor
log trouwde hij met zijn overbuurmeisje 
Annie Wiggers . Ze kregen vijf kinderen ; 
Monique was zijn oogappel. 
Hij werkte als wagenmeester-elektriciën bij 
de Nederlandse Spoorwegen enkele 
jaren in Zwolle, vervolgens in Hengelo, 
waar hij zijn loopbaan beëindigde als 
coördinator van de storingsmonteurs. 
Pa was altijd belangstellend en geïnte
resseerd . Hij hield van al het goede van 
het leven. Hij was optimistisch van aard 
en had een groot gevoel voor humor. Hij 
hield van reizen en ging geregeld met 
ma op vakantie . Hij was heel sportief en 
ging elke week zwemmen in Denekamp, 
waar hij de nodige moppen tapte . 
Nadat ma in 1997 een hartinfarct kreeg, 
nam hij veel extra huishoudelijke taken 
op zich. Koken, ramen lappen, stofzuigen 

en boodschappen doen. 
iedereen kon een beroep op hem doen: 
hij was de 'bouwpastoor' van de fami
lie. Timmeren, schilderen, behangen, elek
triciteit aanleggen; hij was van alle mark
ten thuis. 
Voor zijn elf kleinkinderen stond hij altijd 
klaar. Oppassen, uitstapjes maken, fiet
sen en zwemmen : niets was te gek of 
teveel. 
Samen met een buurman maakte hij de 
laatste jaren reisjes met de bus en fiets
tochten . 
Op 14 januari van dit jaar werd hij opge
nomen in het ziekenhuis . Op 5 februari 
ontving hij het Sacrament van de Zieken 
in het bijzijn van kinderen en kleinkinde
ren . Hij had voor iedereen een speciaal 
woordje en gaf ons troost met het zinnetje: 

"Ga heen en bewaar hef goede". 

Voor uw warme belangstelling en mede
leven bedanken wij u hartelijk. 

J.A.J . Lenfert-Wiggers, 
kinderen en kleinkinderen. 


