


Herinnering aan 

GERHARDUS ANTONIUS LELIEFELD 

echtgenoot van 
Johanna Geziena ten Dam 

flij "erd geboren te Borne op 9 oktober 1914. Na 
een zeer arbeidzaam leven is hij, gesterkt door het 
sacrament der zieken in Hengelo, in het Borsthuis, 
overleden op 14 december 1995. Na de gezongen 
requiemmis in zijn parochiekerk St. Theresia te 
Borne, is hij op 18 december 1995 begraven 

te Borne. 

De bekende hoefsmid en siersmid Leliefeld 'an 
Borne heeft 1ijn leven voltooid. Een leven dat 
getekend is door geloof, liefde voor vrouw, 
kinderen en kleinkinderen, en niet hei mins1 door 
zijn liefde voor Lijn vak als smid. 
Hij ''as nog maar 23 jaar oud 1oen hij de 1org 
'oor de smederij van de familie Leliefeld op zich 
mocs1 nemen door hel te vroege overlijden van zijn 
vader. 
Mei har1 en 1iel heeft hij dat werk gedaan. Hij 
wcrk1c hard, maar met plezier. Zijn werk werd 1ijn 
hobby. Hij kende zijn klanten en kende hun paar
den, compleel met de maat van de hoeven . Niet 
alleen was hij hoefsmid, maar ook wist hij prachug 
smeed,,erk te maken. Op veel plaatsen zullen de 
inwoners van Borne nog lang aan hem herinnerd 
worden door de werkstukken, die hij mei zijn 

vakbekwaamheid ab smid daar heeft gemaakt. 
In de oorlog leerde hij zijn vrouw kennen. Kon 
na de oorlog Lijn 1e getrouwd. Uit dit huwelijk 
zijn zeven kinderen geboren, die allemaal heel 
welkom waren. Op 18 jarige leeftijd kwam één van 
hen, zijn zoon Henk, door een noodlouig 
ongeval om het leven. 
Die gebeuricnis heeft een onuitwisbare indruk op 
hem gemaakt, waardoor zijn gelukkig huwelijks
leven enorm werd beproefd. Een zeer goed huwe
lijksleven dat nu na 49 jaar is geêindigd. In 1996 
zouden ze hun gouden huwelijksfeest vieren. 
Het afscheid van deze wereld, van vrouw en 
kinderen, was al een hele tijd voor zijn dood 
geleidelijk aan begonnen. Zijn geestelijke vermo
gens raakten de laatste jaren steeds meer uitgeput. 
Heel lang hebben de kinderen en moeder samen 
ervoor gezorgd dal hij thuis verzorgd kon worden, 
maar uiteindelijk was opname in het verpleeghuis 
onafwendbaar. 
Daar is hij tot het einde toe liefdevol verpleegd 
en midden in de adventstijd gestorven. Advent 
betekent komst, we mogen erop vertrouwen dat 
het voor Gerhardus Leliefeld geworden is de thuis
komst bij zijn Heer, die hij altijd trouw gediend 
heef 1. 

Moge hij daar nu de rust en het geluk gevonden 
hebben die iedereen hem van harte gunt. 

Voor uw meelei·en tijdens zijn leven en na zijn 
dood zeggen we U heel harlelijk dank. 

Familie Leliefeld 


