
Moge deze kleine herinnering u doen 
bidden voor 

Hermanus Bernardus Legtenberg 
echtgenoot van Hermlna Alelde Lubbers 
Geboren te Saasveld 16 sept. 1904. 
Gesterkt en getroost door de H.H. 
Sacramenten der zieken 01;erleden 
in het ziekenhuis "Zickeru.org" te 
Enschede op 30 aug. 1980. Op 4 sept. 
d.o.v. werd hij te rusten gelegd op 
het parochiekerkhof te Saas,·cld. 

Hij was een man mel een zeer groot 
plichtsbesef, zowel ten aa~zicn van 
zijn wei.:k. als ook ten op1.1.~h!e van 
zijn gezm. Met grote tocw1;ding en 
met inzet van heel zijn persoon en 
kennis heeft hij zijn beroep als smid 
uitgeoefend. 
Altijd door was hij in de weer en 
voor iedereen stond hij klaar. Daar
om ook kon men ten alle tijde bij 
hem aankloppen. De dingen werden 
weer gemaakt, zo nodig vernieuwd 
en men kon weer verder met het 
werk. Wie goed doet - goed ontmoet, 
zegl men wel eens, maar het mag ge
zegd zijn, met de smid van Saasveld 
kon men overweg. De mensen had
den graag met hem te doen. 
Bovendien was hij een man met een 
groot en diep vertrouwen en geloof 

in God. Eerlijk en overtuigd. Daar
om was hij ook klaar om naar God 
te gaan, toen Deze hem riep. Deze 
diep.godsdienstige man, _<;li~ God in 
zijn gezin met alle toew11ding hcefl 
gediend, was niet bang wn n:-iar God 
te gaan. Gedachtig het woord nm de 
Heer: Wie in Mij gelooft, zal !~_ven, 
ook al is hij gestorven", kan h1; nu 
verder leven in Zijn eeuwige liefde. 
Laten \\ij ons troosten en dankbaar 
zijn dat wij zulk een echtgenoot en 
vadér nog zo lang in ons midden 
mochten hebben. Gij, mijn lieve 
,·rouw en kind, hartelijk dank voor 
uw vele en goede zorgen. Weest cl. 
kaar tot troost en houdt mijn ge
dachtenis in ere. 
God wij zijn U dankbaar, dat U ons 
zo'n goede echtgenoot en zo'n hard. 
werkende en goede vader hebl ge
schonken. Moge zijn sterke wils
kracht voor ons een dankbare her
innering blijven en ons een voor
beeld zijn. Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw hartelijke belangstelling en 
medeleven bij de ziekte en ná het 
overlijden van mijn goede man en 
zorgzame vader, zeggen wij u harte. 
lijk dank. 

H.A. Legtenberg.Lubbel's 
Benny Legtenberg 


