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Dankbaar blijven we denken aan 

René van Leijenhorst 
Hij is op 14 december 1957 geboren in Almelo. 
Heei onverwachts 1s hiJ op 17 september 1991 in 
Arnhem overleden. In het Sakrament voor de Zie
ken hebben wij hem in onze machteloze droef
heid in Gods handen gelegd . Wij hebben hem 
23 september te rusten gelegd op de begraaf
plaats "De Slangenburg" te Doetinchem. 

Te kort en nog lang niet geleefd is zijn leven van 
33 jaren. Een leven dat zo veel rijke mogeliJkhe· 
den in zich droeg. 
Er was zo veel dat zijn enthousiaste belangstel
ling had. Hij was hard bezig met een studie cul· 
tuurwetenschappen. H11 had een uitgebreide ken
nis van muziek, literatuur en kunst. Heerlijk kon 
hij zich uitleven in zijn geliefde schilderkunst. Een 
grote liefde had hiJ voor plant en dier. En een heel 
andere wereld trok ook zi1n sterke aandacht: de 
motorsport. Het heeft hem altijd erg gespeten dat 
hij die sport niet zelf kon beoefenen. 
Zijn werk bij de sociale dienst in Nijmegen deed 
hij betrokken en deskundig. 
René, velen hebben jou gekend als iemand die 
veel voor anderen wilde doen. Soms was je te 
goed van vertrouwen . Je kon soms geen vrede 
met jezelf vinden. En als er dan iets gebeurde 
waar je niet goed mee weg kon, dan vluchtte je 
en zocht troost waar die niet te vinden was. 

Hoe rijk was je met je dochtertje Lotte. Het deed 
je veel pijn, dat je haar, door de omstandigheden 
gedwongen, alleen op bepaalde tijden bij je 
mocht hebben. Maar op die tijden was je met haar 
intens gelukkig. 

Wij danken je voor alle goeds dat ie ons gaf. En 
leef nu in vrede bij God. Dat gunnen we JOU zo 
van ganser harte. 

Voor de vele blijken van deelneming ondervonden 
na het overlijden en bij de uitvaart van René 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Fam. van Lei1enhorst. 


