
Ter vrome nagedachtenis aan 

GERRIT JOHANNES ANTONIUS LEURINK 

echtgenoot van 

RIKA G ERHARDA TER BEEK 

Geboren te Hengelo 10) op 26 februari 1905, 
werd hij op 21 juni 1965 van ons weggenomen. Op 
24 juni hebben wij zijn lichaam ter ruste gelegd 
op het r. k. kerkhof te Hengelo (0), waar het af· 

wacht de dag der Opstanding in heerlijkheid. 

Bij het onverwacht heengaan van dne man en 
vader staan wij weer, zoals zo dikwijls, voor de 
vraag naar het "waarom", en wij weten geen 
antwoord te geven. Het enige wat wij kunnen 
doen is, in een 9root geloof, de wil van de Heer 
van het Leven aanvaarden. 
Zelf was hij een mens met een groot geloof, 
mannelijk en eerlijk, een christen die het gebod 
van de christelijke liefde in praktijk bracht, want 
velen zullen hem dankbaar zijn voor alles wat hij 
voor hen gedaan heeft. Steeds was hij vol plan
nen wanneer het er om ging om anderen te hel
pen en voor alle goede dingen gaf hij zich hele
maal. 
De 1.or9 voor zijn ge:iin ging voor alles, maar 
daarnaast gaf hij zijn tijd en moeite bij de op· 
bouw van het parochiële zangkoor , waarvan hij dit 
jaar 25 jaar lid was en de laatste jaren de be 
zielende voonitter. 
Dierbare echtgenot e, zwaar is het offer dat God 
van U gevraagd heeft, maar de banden der liefde 
waarmee wij vele jaren verbonden waren. worden 
niet verbroken . In onze liefde vonden wij onze 
steun bij elkaar in de zorg voor onte kinderen, 
maar tij zullen nu Uw steun zijn om dit offer te 
kunnen dragen. 
Mijn kinderen, wilt het goede voorbeeld niet ver· 
geten dat ik jullie gegeven heb, en blijft steeds 
de grote steun en de vreugde voor moeder, God 
zal jullie er voor belonen. 


