
De zi 11 van het leven 
realiseer je je maar even, 
als je terug gaat denken 
en herinneringen vreugde schenken. 
Zijn sterven geeft veel verdriet, 
maar zijn leven vergeet je niet. 

t 
Ter dankbare herinnering aan onze zorgzame 

vader 

HERMAN LEUSENKAMP 
echtgenoot van 

ANNIE REUVER 

Hij werd op 21 maart 1911 in Hasselo gebo
ren. Na een welbesteed leven is hij, gesterkt 
door het sacrament der zieken, lo de nacht van 
J 4 januari l 985 in ons huis te Hengelo (Ov.) 
plotseling overleden. Op 17 januari vond na 
de uitvaart in de Q.L. Vrouwekerk te Hengelo, 

in Usselo zijn crematie plaats. 

• De dood komt als een dief in de nacht •. Dit 
is met Papa letterlijk gebeurd. We waren alle
maal zo aan hem gehecht en nu is hij van ons 
weggenomen. H ij laat een grote leegte na. Op 
de eerste plaats voor Moeder, want hij hield 
zielsveel van haar. Altijd, maar vooral in dniekte 
van Moeder, zagen we hoe bezorgd hij voor 
haar was. Ook wij. zijn kinderen, hadden ons 
geen betere vader kunnen wensen. Hij had al
tijd belangstelling voor ons. met alles konden 

we bij hem terecht, hij gaf ons het vertrouwen 
en de vrijheid en wist altijd vol begrip te 
luisteren. Voor de kleinkinderen was hij de 
liefste opa die er zijn kon. Alles kon altijd 
bij hem, want hij is altijd jong van hart ge
bleven. Vooral de zondagmorgen zullen we ons 
blijven herinneren als we allemaal bijeen waren 
en hij ons glunderend welkom heette. Zo ging 
hij met iedereen om : voor iedereen had hij een 
goed woord, een grapje of goede raad. 
Papa was vooral een gelovig mens. Hij zag in 
alles Gods licht, ook al had hij zijn twijfels en 
vr:1gen, want hij stond midden in het leven. 
Hij ging trouw naar de kerk en was daar jaren
jang kollektant die stipt zijn taak volbracht. 
Hij zag tegen het sterven op en vaak bad hij 
dat hij een zachte dood zou krijgen. Zijn gebed 
is verhoord. Zonder pijn en ongemerkt ls hij 
naar God gegaan. Moge hij daar voor altijd io 
vrede zijn! 
Lieve man en Papa. bedankt voor alles wat je 
deed. Opa. we vt>rgeten je oooit . 
.Ik ga jullie verlaten, maar niet voor altijd" 

Voor uw meeleven na het plotselinge heengaan 
van mijn lieve man en onze zorgzame Papa eo 
Opa danken we u van harte. 
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