
Ter herinnering aan 

Johannes Jacobus Leferink 

weduwnaar van 
Engelina Francisca Kamphuis 

Hij werd geboren op 4 januari 1926 in Deventer en 
overleed op 74-jarige leeftijd in Zorgcentrum 

St. Maartensstede te Losser op 4 november 2000. 

leder denkt aan Jan terug met eigen herinneringen 
en gevoelens. Het is goed om enkele daarvan ter 
nagedachtenis aan hem te verwoorden. 

Opgegroeid in een gezin met 5 kinderen, moest hij 
een deel van zijn jonge jaren, in de oorlogstijd, 
onderduiken op een boerderij in Twente. Hard wer· 
ken stond hoog bij hem in het vaandel. Daarna 
begon hij als bakker, maar weinig verdienen en 
onaangename werkuren deden hem belanden in de 
textielfabriek van Blijdenstein Willink. Daar was hij 
touwbaas, een zwaar en verantwoordelijk beroep. 

In 1951 trouwde hij met Lenie, met wie hij samen 
dochter Trudy kreeg. Samen beleefden ze vele fijne, 
maar ook moeilijke jaren. Het was niet gemakkelijk 
voor hem om de laatste jaren langzaam maar zeker 
afscheid te moeten nemen van Lenie na haar opna· 
me in Verpleegcentrum Twente-Oost. Ook zijn eigen 
gezondheid ging zienderogen achteruit. 

De gedachte dat hij eerder zou gaan dan Lenie, 
drukte zwaar op hem. Er viel dan ook een last van 
zijn schouders, toen hij het leven en sterven van 
Lenie kon afronden. Bij zijn afscheid aan haar zei hij: 
"Lenie, wacht maar, ik kom gauw". Nu 10 weken 
later is hij verenigd met zijn vrouw. 

De kleinkinderen herinneren zich hem als hun 'grap· 
jes-opa', met wie ze vele wandelingen maakten: de 
grote ronde langs de Steenfabriek, met de trouwe 
hond Lyka, of een kort rondje met boodschappen of 
kastanjes zoeken op het kerkplein. 

Het ouder worden en zijn toch enigszins moeilijke 
karakter maakten het voor zijn naaste omgeving niet 
altijd eenvoudig op een goede wijze met hem om te 
gaan. Het liet soms littekens achter in de levens van 
mensen. 

De laatste jaren leefde hij weer op, toen hij (zoals hij 
het noemde 'door een gouden tip') een plaatsje 
kreeg in St. Maartensstede. Daar werd hij lid van 
het koor en penningmeester van de Cliëntenraad. 
Dankbaar was hij voor de goede verzorging van 
allen die hem omringden. Een mens, moegestreden, 
is van ons heengegaan. Moge hij rusten in vrede. 

Na een afscheidsviering op 9 november 2000 in de 
parochiekerk van Maria-Geboorte te Losser, hebben 
we hem begeleid naar het crematorium in Usselo. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
betuigen we onze oprechte dank. 

Trudy · Jan en kinderen 
familie Laterink en familie Kamphuis 


