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Hij werd geboren te Lonneker op 
29 november 1909 ... Gesterkt door de 

Sacramenten der zieken is hij op 
3 juni 1984 te Enschede gestorven. Op 

7 juni d.o.v. hebben wij in een ge
zongen Uitvaart in de Mariakerk bid

dend afscheid van hem genomen. 
Daarna hebben we hem te rusten ge

legd op de Oosterbegraafplaats te 
Enschede. 

t 
Vader is gestorven zoals hij heeft 

geleefd. in vrede en in overgave. 
Verdrietig blijven wij achter: zo graag 
hadden wij hem in ons midden gehou
den. Samen met moeder heeft hij zo 
goed voor ons gezorgd. 

Hij had 'n diepe liefde voor mensen 
en voor de natuur. Altijd was hij bui
ten te vinden. in het land of in de tuin, 
een sigaar in de mond. tevredenheid 
op zijn gezicht . .. . Want hij was ver
groeid met de natuur. 

De rust van Hof Espelo en de goed
heid van zijn karakter maakten hem tot 
een bescheiden en tevreden mens. 

Hij praatte niet graag over anderen: 
hij gaf iedereen alle ruimte. En voor 
zichzelf verlangde hij weinig: klagen 
was hem vreemd. Liever zong hij lus
sen zijn werk door de hem vertrouwde 
gezangen uit de kerk. . . . Want daarin 
vond hij zijn grote steun. Hij geloofde 
in die goede God, oie in het ritme van 
winter en zomer altijd leven geeft. 
Daarom bad hij veel en dikwi1ls: dat 
was zijn manier om zijn zorg en liefde 
tot uiting te brengen. 

Onder de zorgende handen van moe
der en de kinderen is hij heengegaan: 
thuis, in zijn vertrouwde omgeving. 
Maar wij geloven dat de woorden van 
de Apostel Paulus ook nu voor hém 
geschreven zijn: "Als onze aardse 
woning wordt neergehaald, heeft God 
voor ons een gebouw gereed in de 
Hemel, een onvergankelijk. niet door 
mensenhanden vervaardigd huis." 

"Vader, dank U wel, wij zullen U nooit 
vergeten." 

Uit dankbaarheid voor Uw medeleven 
en ter gedachtenis aan hem. 

S. B. Leusink-Wessels 
en kinderen. 


