


Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Hendrikus Bernardus Leuverink 

weduwnaar van 

Antonia Elisabeth Jansen 

Hij werd 18 dec. 1892 te Oldenzaal gebo
ren. 5 febr. 1971 ontving hij het sacrament 
der zieken en is toen gestorven. 9 febr. '71 
is hij begraven op het r.k. kerkhof te Ol
denzaal. Met verlangen ziet hij uit naar de 

nieuwe Verrijzenismorgen. 

In het gebed van de kerk bidden we (ps. 8): 
"Goede God, Gij hebt de mens maar wei
nig minder gemaakt dan de engelen. Gij 
hebt aan de mensen al de werken van uw 
handen toevertrouwd. Alles op aarde laat 
Gij door de mens regelen". Wij denken zo 
gemakkelijk, dat de groten en rijken van 
deze aarde heel wat voor hebben op de 
gewone en kleine man, die in het zweet 
des aanschijns zijn dagelijks brood eet. 
Maar God ziet niet als de mens ; God ziet 
in het hart; de mens ziet vaak naar het 
uiterlijke; God houdt er van om juist het 
kleine en geringe uit te kiezen voor iets 
groots; kracht komt bij zwakheid tot volle 
ontplooiing. 
Oom Hendrik was altijd een man van een
voud en soberheid. Hij was een mens die 
zelf met weinig tevreden was. maar die 
voor een ander die in nood zat, veel over 
had. Hij was het woord van het Evangelie 
goed indachtig : "Wat Gij aan de minste 

der Mijnen hebt gedaan, dat hebt Gij aan 
Mij gedaan". God moge hem nu belonen 
voor al zijn goede werken, die hij in stilte 
heeft verricht. In dit opzicht is hij een voor
beeld voor ons. Mogen wij zijn voorbeeld 
navolgen. 

Voor uw bewijzen van medeleven en deel
neming, welke wij mochten ontvangen bij 
het overlijden van onze lieve )wager en 
oom, betuigen wij u onze 

hartelijke dank. 

Oldenzaal, februari 1971. 
Op den Koem 35 

FAMILIE VOS 
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