
Dankbaar voor alles, wat hij heeft betekend voor 
veel mensen, die hem gekend en ontmoet hebben, 
willen we de herinnering blijven bewaren aan 

ANTON LESSCHER 
Hij werd geboren in Harbrinkhoek op 19 septem
ber 1942. Hij groeide op tot een blije, hartelijke 
mens. Hij was altijd vol begrip voor iedereen. 
Hij hield van elke mens, die hij ontmoette. lvlaar 
het meest leefde hij voor lvlarian. De dag van zijn 
huwelijk met haar, IS december 1971 , was voor 
hem de vervulling van een langgekoesterde wens . 
Dria maanden mochten ze met elkaar in onbe
zorgde blijdschap leven in hun huis, dat voor hen 
tot een echt thuis werd. Op 15 maa rt 1972 werd 
hij getroffen door een ernstig ongeluk. Machte
loos over 1ijn gehele lichdam, moe~t hij vele 
weken doorbren9en in het 1iekenhuis. Toen werd 
~eel duidelijk, tot welk diep geloof in de Heer 
hij gegroeid was. Heel zijn ieven had hij in eer· 
lijke en eenvoudige aanherk· iijkheid aan God 
doorgebracht. Dat was de kracht voor zijn le,·en. 
Dat was ook zijn kracht in de moeilijke weken 
van zijn tiekte, die hij samen met Marian door" 
gemaakt heeft. Hoewel we ollen tegen alle hoop 
bleven hopen, dat hij voo, ons gespaard zou 
blijven, moesten we toch afsc.r.eid van hem nemen. 
Gesterkt door de sacramenten van de kerk, is hij 
op 1 mei 1972 in alle rust naar zijn Heer ge9ea11. 
Op 4 mei hebben we in de 0. L. Vrouwekerk 
God gedankt voor dit korte, maar zo goedbeste
de IGven an voor alle goedheid, die van hem is 
uitge9aan Daar:'la hebben we hem te rusten 
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Haar onie God, wij danken U voor het leven van 
Anton, voor alles wat hij voor ons is geweest. 
Wij vertrouwen hem aan U toe. En wij vragen U, 
dat wij op zijn voorspraak en naar tijn voorbeeld, 
verder mogen leven in dienstbaarheid aan U en 
zorg voor elkaar. Geef ons Uw sterkte alle dagen 
van ons leven . 

Wie in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwi9heid. 


