
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



Bedroefd om het plotseling heengaan, maar 
met een dankbaar hart nemen we afscheid 
van mijn dierbare man , onze goede vader 
en schoonvader, onze lieve opa, 

1 
Arnoldus Johannes 

- Leurink 
echtgenoot van 
BERENDINA MARIA DWARS 

Hij is geboren te Haaksbergen op 25 januari 
1921. 
Plotseling is hij van ons heengegaan te 
Haaksbergen op vrijdag 5 april 1991. We 
hadden hem voor het laatst in ons midden 
tijdens de eucharis1ieviering in de kerk van 
de H. Blasius te Beckum op dinsdagmiddag 
9 ar. ril 1991, waarna we hem te ruste hebben 
gelegd op het parochiekerkhof. 

Al wisten we dat mijn man en onze vader 
het al een hele tijd niet zo goed ' maakte, 
overvalt ons nog zijn plotselinge dood. Er is 
droefenis om zijn heengaan; hij laat een 
lege plaats achter in de keuken . Hij hoorde 
er zo helemaal bij. Vader is op onze boerderij 
geboren , heeft hier gewerkt. Toen hij op 
jonge leeftijd zijn vader verloor, moest hij 
met zijn moeder en familie het werk voort
zetten. Dat was niet altijd gemakkelijk : hij 
had er wel eens moeite mee. Het werk op 
de boerderij moest hij vroeg opgeven van
wege ziekte en blijvende handicap. Dat laatste 
viel hem heel erg zwaar. Hij heeft zijn handi
cap nooit helemaal aanvaard . Vermoedelijk 
heeft hij er meer aan geleden dan hij liet 
blijken. 
Hij hield van humor en gezelligheid. Boven
dien was de natuur voor hem iets geweldigs. 

Omdat hij slecht ter been was, gingen wij, 
zijn kinderen, wel eens een stukje met hem 
rijden. Je zag hem dan genieten van de 
natuur. Hij was dankbaar voor zo 'n ritje . Ruim 
40 jaar hebben we samen lief en leed mogen 
delen. Vader hield van zijn gezin en was 
daar bezorgd voor. Trots was hij op zijn 
kinderen. De laatste tijd wilde zijn lichaam 
niet meer. Hij heeft misschien zijn einde 
voelen naderen, want daags voor zijn dood 
was hij de hele dag wakker en praatte veel. 
Misschien heeft hij onbewust ons nog iets 
willen zeggen en is het misschien een soort 
afscheid geweest. We zullen het niet weten. 
Nu hij op zijn boerderij is gestorven, mogen 
wc hem zo vlak na Pasen aanbevelen bij zijn 
en onze God . Wij geloven dat hij verlost van 
pijn en benauwdheid helemaal nieuw mag 
voortleven en voor ons een voorspraak mag 
zijn bij God. 

Allen die veel voor Arnold , voor vader hebben 
betekend en die ook ons allen tot steun zijn 
geweest, vooral in deze dagen , zeggen we 
heel oprecht onze dank. 

Familie Leurink 


