
Gij zijt bijeen met bloem en wind; 
een toestand onbekend; ik wil 

beproeven elk verschil, 
dat zich nog tussen ons bevindt, 

over te nemen in het woord; 
tot er in dit verlaten oord 

niets anders is dan uw verlies 
dan deze winst, dat ik precies 

de grenzen weet van mijn gemis 

(Gerrit Achterberg) 

Ter herinnering aan 

BERNARDUS JOHANNES LEUSINK 

echtgenoot van A.M.B. Manoch, 
vader van Francis en Peter, 

schoonvader van Bert en José 
en allerliefste opa van Chrisje. 

Bennie werd geboren op 18 april 1940 in En
schede alwaar hij op 7 augustus 1986 ook zeer 
plotseling is overleden. Op 12 augustus hebben 
wij afscheid van papa genomen met een euchar
istieviering in de St. Martinuskerk in Losser 

waarna de crematie plaats vond in Usselo. 

Papa is van ons heen~egaan op een manier die 
hij zelf graag wilde; hij heeft altijd gehoopt dat 
een lang lijden hem bespaard zou blijven. 

Gelijk zijn ouders hield hij veel van de natuur, 
zeer treffend kon hij van het leven om hem 
heen vertellen. Hij had een zeer sterk ontwik· 
keld rechtvaardigheidsgevoel, opkomen voor 
z'n medemens was hem nooit te veel. 
De tekst: 

"De herinnering blijft 
aan onze clown met z'n lach 

Hij heeft alles gegeven 
tot de laatste dag" 

is op pa van toepassin~. 
De manier waarop luj het leven aanschouwde 
was zonnig. Hij wàs een clown en een gangma
ker; zelfs zijn kleinkind genoot van hem maar 
ook de groten. 
Zijn vrolijkheid zal voor ons onvergetelijk blij· 
ven. Hij was een echte levensgenieter, 
Zijn inzet op zijn werk, zijn kennis en zijn leer· 
gierigheid zal voor velen een voorbeeld blijven. 

Ben, papa, opa wij danken je voor al je zorgen 
en liefde aan ons gegeven; in jouw levensstijl 
gaan we verder. We missen je. 
Voor ons zul je een levende herinnering zijn. 

Rust zacht. 

Krom gebogen over zijn stuur 
fietst hij naar huis terug 

de regen slaat zijn ogen dicht 
het zweet staat op z'n rug. 


