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JOHANNES GERIIARDU.S 
HERMAN T.EFERINK 

echt {lenuot 1·an 
itforia ]uhonna Teesink 

H ij u ·<'rd {leburen in Eruchede 9 no· 
l'emht>r 1937. Celteel onverwarht over
leed hij op 31 j1Lli 1976. Op 3 augustus 
ltPbben we hem door de viering van de 
H . Eucharistie in Gods genade <umbe· 
vol en, waarna in Usselo crematie volg· 
de. 

Zijn plotselin~ heengaan wa~ een jlrote 
schok voor allen die hem kenden, voo1·· 
al nutuurlijk voot· zijn dierbare vrouw 
en kind. 
Maur wie zal U dun•en vrugen, o Heer, 
waarom U hem n u ger oepen hebt? 
H ij leefde en werkte voor zijn vrou w 
en kind met liefdevolle toewijding. 
Op alle mo~~:elijke manieren toonde h ij 
7.ijn gemeenschapszin . 

Hij lt•efde didtt bij d e "e•·kelijkheid, 
zodat hij uw•• leefde m .,-t het wel-en·wee 
,·an "nd<lJ"en. Som~ teleurg('~tt'ld in de 
hu lpvaardigheid van ander en bleef hij 
hulpvam·dig tot in d e nw••st nederil!e 
dieu~ten. 

Vt'ien die e t·vut·eu hchhe n, hoe hij m et 
zijn ~odu11l 'oeiend h11rt ' 'oor hen k la11r 
~tond en in chri~telijk.,- dien~tbaarhdd 
ben biet,,, zullen in dankbaarheid uan 
hem te r·ugd .. nken. - Er·gens biedt dat 
tt·oo~t, cvenuls ' t vc•rtrouwen dut we nu 
mogen hebben, dut hij daar is, waar we 
allemaal eens hopen te komen, bij God. 
Lit"ve vrouw en kind, we hadden n og 
zoveel planoen voor de toekomst. Wat 
kan alles ineens veraoderc>n. Ik dank 
jullie voor je liefde. - W ee~t sterk en 
probeer verder te leven, ook nu ik er 
niet met-r ben. 
Heer, wij willc>n U n u vragen : Laat 
pupu, die altijd kluar stond voor ande · 
ren, overvloedig Uw goedbeid onder· 
vinden. - Laat hem nu delen in Uw 
vrP.ugde zoals wij zo dikwijls mochten 
delen in zijn vreugde. 

- - - - -
Uit dankbaarheld voor uw medeleven 
en ter gedachtenis aan hem. 

M. ]. Leferink-Teesink 
Monique 


