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Een fijne en dankbare herinnering aan 

Hendrik Lentfert 

echtgenoot van An Chnstenhusz 

Hij werd geboren in De Lutte (gem. Losser) op 
9 Juli 1913. Na voorzien te z11n van het Sacra· 
ment van de Zieken overleed h11 op 20 ianuar· 
1998 m Verpleegcentrum Twente-Oost te Olden· 
zaal. 
We hadden hem voor het laatst 1n ons midden 
tijdens een Eucharistieviering in de H. Drieëen· 
he1dskerk op 24 januari. waarna we hem heb· 
ben begeleid naar zijn laatste rustplaats, aldaar. 

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor 
ons heeft betekent en gedaan, nemen we af
scheid. De laatste jaren ging het wat minder met 
zijn gezondheid, zowel geestelijk als lichame· 
lijk. Maar het grootste gedeelte van zijn leven 
was hij erg gelukkig, zeker ook met zijn vrouw 
An. Ze hebben genoten van het leven samen, 
ze waren goed voor elkaar en zeker ook voor 
de mensen die in de loop van de t1Jd bij hen 
onderdak en gastvrijheid hebben genoten. Sa
men waren ze heel sociaal-voelend, en velen 

kunnen daar met dankbaarheid op terugkijken. 
Met name Lieny speelde een belangrijke rol m 
hun leven, dankzij haar liefde en zorg konden 
ze vele jaren bij elkaar z11n. 40 Jaren van z'n 
leven heeft hij biJ Stork gewerkt in de gietenJ 
met veel inzet en plezier. Toen hij niet meer 
werkte, vond hij ontspanning in de natuur, de 
moestuin was z n lust en z n leven, hij liet velen 
erin delen. Ook de caravan n Uelsen was hun 
thuis. ze genoten er volop. Zijn bureau was heel 
belangrijk voor hem, hij was er uren druk met 
schrijven en knippen. 
Zijn gezondheidstoestand ging steeds meer 
achteruit, het leven te leven werd voor hem 
steeds moeilijker. Omringd door zijn naasten 1s 
hij in de afgelopen week ingeslapen. 
Hoe moeilijk het ook voor ons is hem los te 
moeten laten, zeker ook voor An, wensen we 
hem de rust en de vrede bij God van harte toe. 
Hendrik. bedankt voor alles' 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor al uw blijken van meeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn ieve man, 
wil ik u hartelijk bedanken. 

An Lentfert -Chnstenhusz 


