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Ter herinnering aan 

Gerardus Paulus Leusink 

HIJ werd geboren op 29 juni 1917 te Lonneker. Op 29 
mei 1999 is h1J, na een ziekbed van ruim 4 maanden 
en gesterkt door het Sacrament der Zieken, overle· 
den te Enschede. Tijdens de plechtige uitvaart op 
2 juni 1999 hebben we afscheid van hem genomen 
en daarna hebben we hem ten ruste gelegd op het 
R.K. Kerkhof te Lonneker. 

Pa was een rustige. vriendelijke man, die veel be· 
langstelling had voor het we: en wee van anderen. Je 
kon altijd op hem rekenen. Dat gold voor z jn vrouw 
en kinderen waar hiJ altijd voor klaar stond, maar ook 
voor familieleden en kennissen. 
Vele malen bracht hij van Holst, waar hij 4ï 1aar ge· 
werkt heeft. een bus1e verf mee voor mensen die daar 
om vroegen. 
Zijn vrouw en kinderen hielp hij graag met allerlei klus· 
jes in en om het huis. Pa was een man die niet stil 
kon zitten. Van huis uit had hij liefde voor dieren en 
tuinieren meegeK·egen. Toen we nog in Enschede 
woonden hield hiJ varkens en kippen, later in Lonneker 
waren het kippen en na zi1n pensionering waren de 

parkieten z11n grote hobby. Ook heeft hij alli1d een 
volkstuin gehad waar hij voor zijn gezin de groenten 
verbouwde. 
Pa maakte heel graag een praat1e met buren of met 
mensen die langs z11n huis kwamen op weg naar het 
parochiehuis of de school. Zijn kinderen en kleinkin
deren waren altijd welkom en dat liet hij altijd duide
lijk merken. Als je buiten de zondag om eens extra 
langs kwam, dan liet hij direct het karweitje liggen 
waar hij op dat moment mee bezig was. Pa was een 
gelukkig en tevreden mens. Samen met ma heeft hij 
b11na 50 goede huwelijksjaren gehad. De laatste paar 
jaar moest hij wegens zijn leeftijd en gezondheid zijn 
volkstuin, zijn vogels en tot slot ook nog zi1n auto 
aan de kant doen. Dat deed hem ongetwijfeld p11n. 
maar dat liet hiJ niet blijken. 
Zijn opgewektheid en zijn warme belangstelling zul· 
len we nooit vergeten en wij, z11n kinderen en klein
kinderen, maar ma in het bijzonder, zullen hem erg 
missen. 

Wij danken u allen hartel ijk voor uw medeleven en 
voor de belangstelling die we van u mochten ontvan· 
gen. 

Mien Leusink·Kleisman 
Kinderen en kleinkinderen 


