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Voor uw meeleven en 
belangstelling t ijdens de 
ziekte en bij het overlijden 
van onze dierbare man, vader 
en opa, zeggen w ij U bij 
deze hartelijk dank. 

Familie LEFERINK-Geerdink 

NEEDE. oktober 1974. 

Stationsweg 42a 

t 
Ter dankbare herinnering aan 

HENORtKUS GERHARDUS LEFERINK, 

echtgenoot van Maria Bernarda Geerdink. 

Hij werd 26 juli1893 te Enschede geboren. Gesterkt 
door het Sacrament der Zieken, overleed hij op 
21 oktober 1974 in het Zlekenhuis.DeStadsmaten" 
te Enschede en werd 24 oktober 1974 begraven 
op het R.K. Kerkhof te Neede. 

Waar de boom valt, daar bliJft hij liggen. zegt 
men wel eens Zo was Vaders forse gestalte erg 
lang gezond en sterk overeind gebleven, tot dat 
hij ineens volledig afknapte. Toen htj eenmaal aan 
het liqgen kwam, was het ook in enkele weken 
afgelopen. Htj wist niet, wat ziek zijn was. maar 
probeerde zich biddend te schikken in ZiJn onmacht 
en hulpbehoevendheid, waaruit hij niet meer zou 
opstaan. 

Nu kwam er een einde aan zijn gelukkig huwelijk, 
dat vijfenvijftig jaar mocht duren. ZtJn zeven kin· 
deren had hiJ allen op een goede bestemming 
mogen zien komen. Samen met moeder heeft hij 
hard gewerkt voor zijn gezin en zijn bedriJf. dat 
ztj in moeilijke jaren in Neede begonnen en met 
het nodige doorzettingsvermogen konden opbou
wen. Niet alleen de zakeliJke kant, maar ook de 
geestelijke waarden van het leven nam hij zeer 
serleus en altijd heeft hij gedaan, wat hij dacht, 
dat goed was. 

Vader in de hemel, wij danken U, dat deze man 
on2e echtgenoot, onze vader mocht ztjn en dat 
hij het zolang en zo vitaal mocht zijn. Hij heeft 
zijn leven voor U en voor ons goed besteed, 
dachten wij, en ook nog een mooie oudedag ge
had. Wij hebben er nu vrede mee, dat hiJ uit zijn 
ziekte is verlost en gelukkig mag 11jn bij U, die 
hij zijn hele leven in ere heeft gehouden. 


