
I 

In alle stilte 

ben je van ons heengegaan. 

maar je blijft 

in ons verder leven. 



Dankbaar gedenken wij 

Gerhardus Johannes Antonius 
Leuverink 

sinds 14 juli 1994 weduwnaar van 

Johanna Bernarda Josefina Teunissen 

Hij werd geboren op 19 februari 1916 en overleed 
op 24 februari 2002 in de Molenkamp te Oldenzaal. 
Samen hebben wij afscheid van hem genomen tij
dens een dienst van het woord in het crematorium 
in Usselo. 

Hij werd geboren als tweede zoon in een gezin met 
zeven kinderen. Hij was 14 jaar toen zijn moeder 
stierf en hij moest daarom al vroeg helpen aanpak
ken. In 1947 trouwde hij met Jo Teunissen en samen 
kregen ze drie kinderen. De oudste zoon is helaas na 
een auto-ongeluk overleden op de leeftijd van 18 
jaar. Een half jaar later ging de jongste dochter naar 
De LosserHof. Na deze twee klappen, kwam zi jn 
arbeidsongeschiktheid er nog bij en daardoor nam 
zijn leven een dramatische wending. Toch had hij 
een hobby waardoor hij enigszins zijn zinnen kon 
verzetten. Dat waren de duiven. Geholpen door zijn 
zoon heeft hij dit nog een aantal jaren volgehouden, 

maar hij kon toch niet meer de energie opbrengen 
om hiermee door te gaan. 
Gelukkig waren er ook mooie momenten in zi jn 
leven, nl. de geboorte van zijn kleinzoon Sander, 
waar hij heel trots op was. Ook Sander was heel gek 
met zijn opa. Ook toen zijn zoon in 1986 weer met 
duiven begon, was hij tijdens de wedstrijdvluchten, 
maar ook door de week vaak bij zijn zoon te vinden. 
Van de Violenstraat verhuisde hij met zijn vrouw 
naar de Walgaarden, waar ze een aantal gelukkige 
jaren hebben gehad. Nadat zijn vrouw overleed in 
1994 braken er voor hem eenzame tijden aan, de 
gezondheid ging langzaam achteruit en toen er een 
plaats in de Molenkarnp vrij kwam, was hij heel blij. 
Gelukkig heeft hij hier nog drie redelijk goede ja
ren gehad. Hij heeft hier heel veel verzorgenden 
om zijn vinger gewonden, maar hij had dan ook 
altijd een vriendelijk woord. 
Op 19 februari heeft hij zijn verjaardag nog gevierd 
bij zijn familie aan de Glindestraat. Helaas kon zijn 
hart het allemaal niet meer aan en is hij toch nog vrij 
plotseling in de nacht van 24 februari j.l. "er tussen 
uitgepiept". 

Voor uw medeleven en belangstelling na het over
lijden danken wij u hartelijk. 

Jan en Greta, Sander 
Erna 


