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In liefdevolle herinnering aan 

Frits Leverink 
sinds 16 september 2004 weduwnaar van 

Dela Leverink-Brinker 

Frits is geboren op 23 september 1929 in Rheine. 
Omgeven door allen die hem dierbaar waren is hij op 
19 juni 2009 rustig ingeslapen. . .. . 
Wij namen op woensdag 24 Juni, met pijn in ons hart, 
afscheid van hem in het crematorium te Usselo na een 
plechtige uitvaartviering in de Gerardus Majellakerk te 
Overdinkel. 

We hebben afscheid moeten nemen van een lieve, 
zorgzame en actieve man. 
Op 23 augustus 1958 trouwde hij . met Dela Brink!lr. 
Zijn vrouw en gezin waren het middelpunt van zijn 
leven. Hij was erg zorgzaam en deed alles voor Dela, 
dochter Inge, schoonzoon Hans en kleinkinderen 
Linda en Marlen . Hier heeft hij intens van genoten. 

Na een heel leven in Enschede te hebben gewoond, 
verhuisde hij in 2000 samen met Dela naar Overdinkel. 
Hij woonde nu dicht bij zijn kinderen en kleinkinderen, 
die erg belangrijk voor hem waren. . . 
Hij genoot van zijn huis en tu_in aan de grens. _Tuinieren 
in zijn eigen tuin of die van zijn dochter was Zijn lust en 
leven. Zijn tuin was altijd een grote bloemenpracht 
waar hij zeer trots op was. 

Frits was gek op voetbal en hij wist er ook alles _van. 
Hij genoot van het kijken naar de voetbalwedstnjden 
van Linda en Marlen en hij miste dan ook geen thuis
wedstrijd van zijn kleinkinderen. 
Daarnaast keek Frits graag naar muziekprogramma's. 
Hij hield van muziek en bezocht dan ook vnjwel alle 
concerten waaraan zijn schoonzoon en kleinkinderen 
meededen. 

Het plotselinge overlijden van zijn vrouw Dela in 2004 
is hij nooit echt te boven gekomen. Hij gaf zijn leven 
een andere invulling, maar Inge, Hans, Linda en 
Marlen bleven het middelpunt van zijn leven. Hij 
genoot ervan hen om zich heen te hebben en allerlei 
klusjes voor hen te doen. 
Zijn bescheidenheid sierde hem: hij gaf zo veel en 
vroeg zo weinig. 

Vanaf maart 2009 werd zijn gezondheid langzaam 
maar zeker minder, maar hij was een man die nooit 
klaagde. Hij wilde niemand tot last zijn e_n hij vond het 
moeilijk om zijn zelfstandigheid beetje bij beetje op te 
moeten geven. 

Op 19 juni is Frits rustig ingeslapen, omringd door 
allen die hem dierbaar waren. Hij is nu weer samen 
met zijn Dela. 

Lieve vader en opa, bedankt voor alles! We zullen je 
nooit vergeten! 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling bij 
het heengaan van onze vader, schoonvader en opa 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Inge, Hans, 
Linda en Marlen Masselink. 


