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Dankbaar 
om wat je voor 
ons bent geweest. 

Hcrmanus Laurcntius Hendricus Leferink 
echtgenoot van 

Johanna Berendina Dwars 

Herman werd geboren op 9 augustus 1932 te 
St. lsidonishoeve, als oudste van een gezin van 
zes kinderen. Na voorzien te zijn van het 
H. Sacrament der Z ieken is hij op 19 december 
2003 in het S.M.T. ziekenhuis te Hengelo 
overleden. Na de Eucharis tieviering in de 
parochiekerk van de H. lsidorus te St. lsidorus
hoeve op woensdag 24 december, hebben wij hem 
te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar. 

Hij was vroeger een erg ondeugende j ongen, die 
veel kattekwaad uithaalde. Zijn moeder maakte 
iich dan ook dikwij ls zorgen of hij wel werd 
aangenomen in de kerk. Gelukkig is dit allemaal 
goed gekomen. Na de lagere school bezocht hij 
de technische school, waarna hij begon te 
werken als elektromonteur. Veertig jaar bleef hij 
trouw aan hetzelfde bedrijf te Hengelo. 

Herman was een man met brede interesses. was 
leergierig en dacht er over na. Graag mocht hij 
inventieve oplossingen bedenken voor allerlei 
problemen, als het de teclmiek betrof. Hij was niet 
zo zeer een prater maar een denker en doener. Zijn 
bromfiets , du iven, voetbal en schaatsen waren 
een passie van hem. Graag ging hij naar de duiven
vereniging, waar hij menig karwei verrichtte, 
zo beheerde hij er b.v. de kantine. Als d it dan 
gewaardeerd werd, voelde h ij z ich prettig. 
Herman was dol op zijn kinderen en kleinkinde
ren en had hier erg veel voor over. Je hoefde maar 
te bellen, of hij kwam en altijd werd het opgelost. 
Tot aan de dag van zijn ziek worden wilde hij 
nog van alles doen. Hij was bij zijn broer om een 
klus te gaan doen toen hij werd getroffen door 
een hartinfarct. Dit werd hem mede door compli
caties nood lottig. Anderha lve. week heeft hij 
gestreden en is daarna rustig ingeslapen. Wc 
herinneren hem als een fijne, warme, nistige en 
lieve man, vader en opa die erg veel voor ons heeft 
betekend. We moeten nu verder zonder jou, voor 
ons is dit onwerkelijk, maar j e hebt ons zoveel 
mee gegeven dat wij verder kunnen op de weg 
die jij hebt voorgeleefd. 

Voor uw medeleven na het overlijden van mijn 
lieve man, vader en opa, zeggen wij u onze 
oprechte dank. 

De familie. 




