
Dankbaar gedenken we 

Hendrikus Gregorius Leuverink 
wedu .vnaar van 

Cornelia Wilhelmina Johanna Sanders. 
Hij werd geboren te Enschede op 
16 januari 1908. Hij overleed, onver
wacht, op 7 april 1990, 82 jaar oud. 
We deden hem uitgeleide na de uit· 
vaartm1s in de St. Jozefkerk op Wnte 
Donderdag, 12 april 1990. 
De crematieplechtigheid was daarop 
volgend in Usselo. 

Henk heeft vroeger een fijn thuis ge
had. Daar heeft hij toen, maar ook la· 
ter, de grote voordelen van mogen on· 
dervinden. Hij groeioe op in een huise· 
lijke sfeer en kon zich, met ZiJn broers 
en zus een trio-orkest met zang vor
mend, ook muzikaal ontplooien. 
Na de rodige opleidingen vond hij zijn 
werk in de textiel, waar hij veel jaren 
afdelingschef en later leraar aan een 
fabrieksschool was. Ondertussen woon
de hij veel jaren met zijn vrouw Cor 
in de Ptnksterbloemstraat. Haar over. 
lijden op 2 november 1969 betekende 
voor hem een pijnlijk gemis. Dankbaar 
was hij dan ook voor de hu1sel1ji<heid 

en gezelligheid, die hij daarna kreeg 
van Truus Sanders, een zus van zijn 
vrouw. 
Tien jaar geleden verhuisden Henk en 
Truus naar Hoog en Droog 33. Een 
fijne tijd hadden ze ook oaar, ofschoon 
en1<ele ziektes zich oanig lieten voe
len. 8 1ij waren ze met de aandacht 
van de familie en de parochie. Een 
afspraak voor de Communie thuis op 
paaszaterdag was al gemaakt. 
Nu Henk zo onverwacht gestorven is 
kan hij z in Pasen houden en vieren 
samen met Cnristus, de Verrezene. 

"o Christus, God, toon ons Uw heer
lijkheid mei Uw heiligen, dte bij U zijn. 
Die vreugde zal zuiver zijn en zonder 
maat en ouren tot in eeu .vigheid". 

(uit het Ubi caritas, 
een Witte Donderdag gezang). 

Ik dank allen hartelijk die na het over· 
lijden en de uitvaart van Henk met me 
hebben meegeleefd, 

G. C. Sanders, huisgenote. 


