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1 n dankbare herinnering aan 

LEONARDUS MARINUS JOSEPH RODEL 

echtgenoot van 

ENGELINA MARIA L ENTFERT 

Hij werd geboren op 28 maart 1912 te Ol
denzaal. Tijdens zijn ziekbed ontving hij het 
Sacrament der Zieken. Hij overleed op 11 ok
tober 1983 te Oldenzaal. Zijn uitvaart vond 
plaats op 14 oktober d.a.v. in de Plechelmus
basiliek, waarna hij werd begraven op het 
kerkhof aldaar. 

Vriendelijkheid en blijmoedigheid tekenden 
het leven van deze mens. 1 n gezellige verbon
denheid deed hij graag mee. Een levenswijs
heid schuilt hier achter. Wat kan een mens 
meer dan je zelf tot vriend te maken voor jong 
en oud? 
Bij zijn dagelijks werk tussen mensen ont
moette hij de waarde van een fijn gezinsleven. 
Hij zette daarom twee sporen uit. Enerzijds 
werd er samen hard gewerkt in het familiebe· 
drijf. Anderzijds werd er aandacht en tijd be
steed aan het onderling samenzijn. Het ging 
hem goed, met hart en ziel leefde hij. 
Maar ook voor hem bleef het leven niet zon· 
der ziekte en kwade dagen. Zijn gezondheid 

stond niet toe dat hij verder bouwde aan zijn 
zaak. Steeds meer moest hij aan zijn vrouw en 
kinderen overlaten. Het elkaar bijstaan in lief 
en leed bleven geen woorden van de trouwdag 
maar werden daden van het dagelijks leven. 
Met pijn en ook met onderling begrip, werd 
de Tulpstraat verlaten en wist hij werkelijk 
weer te genieten in de Pastoriestraat. Het was 
hom gegund. Doch veel kon hij zelf niet on
dnrncrnen. Een ogenblikje wandelde hij naar 
rle Vijfhoek, hiJ zag uit naar de komst van de 
klninkinderen en naar de zondagmorgen. 
Moedig en zonder veel woorden heeft hij zijn 
laatste strijd gestreden. Hij zal nu rust vinden 
in de Stad van vrede, geborgen in God. 

Wij sluiten ons hart bij het 'Ecce quomodo 
moritur' aan. waarin ons gebed tot God en 
onze wensen voor hem samengaan: 

In pace factus est 
locus ejus en in s:on 
habitatio ejus. 
Et erit in pace 
memoria ejus. 

Zijn woonplaats is in 
vrede en zijn woning in 
Sion. En de herinnering 
aan hem zal in vrede 
zijn. 

Voor de vele blijken van belangstelling bij de 
ziekte en het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en opa, zeggen wij u on
ze oprechte dank. 

E.M. Rödel - Lentfert 
kinderen en kleinkinderen. 


