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Gedenk in Uw gebeden 

HENDRIKUS JOHANNES LEUSINK 

echtgenoot van 

Regina Maria Geertruida Roewen 
eerder 1,>chtgenoot van 

Margaretha Maria Roewen 

Hij werd geboren 12 maart 1914 te Ambt 
Delden en de Heer riep hem terug op 13 
oktober 1981 . Daarna werd hij begraven 
op 16 oktober 1981 op het r .k. kerkhof te 
Hengelo. 

Mijn vrouw wil ik hartelijk bedanken dat 
ze mij in 1958 heeft opgevangen en mijn 
kinderen heeft helpen opvoeden. Daarom, 
kinderen, sta Uw moeder nu altijd bij nu 
ik er niet meer ben. Vaak heb ik U tijdens 
mijn leven gevraagd: leef eensgezind en in 
vrede met elkaar. Ook nu, na mijn dood, 
vraag ik jullie dringend: bewaar de vrede 
met elkaar en rnrg goed voor moeder. Ik 
hoop en vertrouw dat ik in de hemel nog 
meer voor jullie allemaal kan doen. 

Deze woorden heeft Pa enkele dagen voor 
zijn dood opgeschreven. Woorden recht uit 
zijn hart. Zo is hij heel zijn leven geweest. 

Eén en al zorg voor Moeder en voor ons, 
zijn kinderen en kleinkinderen. Hij was de 
goedheid zelf. Hij is voor ons meer geweest 
dan we met woorden kunnen zeggen. Hij 
hielp waar hij maar kon en cijferde zich
zelf helemaal weg. Zo is hij geweest voor 
ons, maar ook voor talloos andere mensen 
in de familie, in de buurt, op het werk, bij 
het kerkkoor tot zelfs in de missielanden 
toe. Nooit deed iemand vergeefs een be
roep op hem. 

Lieve Hendrik, bedankt voor alle goede en 
mooie jaren die wij samen mochten heb
ben. Pa en opa, dank je wel voor je liefde 
en vertrouwen. je wijsheid en je humor, je 
eerlijkheid en je grote geloof in God en de 
mensen. Je blijft voor ons een voorbeeld. 
We vergeten je nooit. 

Wees gelukkig bij God. 

Voor Uw blijken van deelneming na het 
overlijden van mijn lieve man. onze vader 
en opa zeggen we U van harte dank. 

R.M.G. Leusink - Roewen, 
Kinderen en kleinkinderen. 

Hengelo, oktober 1981. 


