


t 

Een dankbare herinnering aan 

Frans Lentfert 
Alphonsus Franciscus 

Echtgenoot van Netty Lentfert - Vrielink 

* 20 Oktober 1926 t 3 Februari 2012 

Pa is geboren aan de Kruisseltlaan in de Lutte, als één 
'·na jongste uit een gezin van 9 kinderen. Op jonge 

leeftijd verloor hij zijn moeder en zijn broer Jan. Na 
zijn pubertijd verhuisde het gezin naar Hengelo. Daar 
leerde hij de eerste beginselen van het timmermans
vak en leerde hij Ma kennen. Via contacten bij Stork 
lnvam het pas getrouwde stel op recreatiepark 
"Vacantievreugd" in Ommen terecht. Daar werd hij 
aangesteld als medewerker en hielp mee aan de 
opbouw. Een jaar later, in 1954 werd Jan geboren. 
Via omzwervingen kwam hij in dienst van 
bouwbedrijfNijhuis te Rijssen als timmerman. 
Waarna het gezin naar de nieuwe wijk Klein Driene 
in Hengelo verhuisde. Vlot hierna werd in 1958 
Yvonne geboren. Vaak werd er op de zondag met de 
familie een tour gemaakt met de "lelijke eend". 
Samen picknicken langs de weg en tripjes maken naar 
Duitsland. Dat waren volgens Pa de mooie dagen van 
Julia. In zijn vrije tijd maakte hij op zolder voor 
menigeen tenten. In de jaren 70 begon Pa te bouwen 
aan een caravan achter de boerderij van familie Bosch 
in de Lutte. 

Die caravan kreeg een plaatsje in Uelsen en later in 
Ootmarsum. 
Een droom ging in vervulling toen er een 
kippenschuurtje en groentetuin op zijn pad b vam. 
Het schuurtje toverde hij om in een gezellige 
werlq,laats, daarin lnvam naast machines een kachel 
en een luie stoel te staan. Menig kozi jn en meubelstuk 
kwam van zijn hand. 
In 1974 kreeg Pa een hartinfarct, en moest hij een 
stap terug doen. Hij kreeg toen meer vrij e tijd om een 
praatje te maken en om samen met Ma op vakantie te 
gaan. 
De geboorte van Rob en Sanne waren voor hem een 
hoogtepunt en trok hij vaak met hen op. 
Pa was opgewekt van karakter, stond positief in het 
leven en was een ster in het vertellen van verhalen 
over vroeger. 
Pa en Ma verhuisden naar 't Swafert. Hier hebben ze 
samen nog een mooie tijd gehad. 
Zijn gezondheid nam de laatste jaren af, maar toch 
kon hij genieten van alle kleine dingen om hem heen, 
samen naar muziek luisteren, een ritje met de auto en 
een visje eten. 

Zijn humor en zijn kijk op het leven zijn voor ons 
een voorbeeld. 
Pa we zullen je missen. 
Voor jullie belangstelling en medeleven zeggen wij 
hartelijk dank. 
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