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Een dankbare herinnering aan 

BEP VER LEUN 

echtgenoot van 

TRUUS LEURINK 
vader van Kitty en R oberto 

Papa werd op 24 december 1932 in Amster
dam geboren. Op onze vakantie op Texel is hij 
op 8 augustus 1984 plotseling overleden in de 
Cocksdorp. In Hengelo, onze woonplaats, was 
op 13 augustus in de O .l. Vrouwekerk zijn 
uitvaart. Daarna vond in Usselo zijn crematie 
plaats. 

Waarom moest dat nou?, vragen we ons af. Op 
het eind van de vakantie waar we samen zo 
van genoten en op het eiland Texel waar hij 
zo graag heenging, werd hij weggerukt uit ons 
gezin. We kunnen hem niet missen, want hij 
was altijd heel zorgzaam voor ons. Wij, zijn 
vrouw en kinderen, waren alles voor hem. Hij 
hield veel van ons. 
Altijd had hij het beste met ons voor en nooit 
was hem iets te veel. Het was fijn als hij er 
was, want hij was net een grote vriend voor 
ons. Hij gaf ons goede raad en leefde mee met 
al ons lief en leed. 

Hij was altijd heel precies en stipt. Alles stip
pelde hij van te voren nauwkeurig uit, vooral 
de vakanties waar hij zo van kon genieten. De 
ruimte en de wijde zee, en vooral de bergen, 
trokken hem aan. Hij hield van de natuur, van 
de dieren en zijn tuin. Maar hij was ook vaak 
in zichzelf gekeerd, want hij leefde zwaar en 
was dikwijls somber gestemd over de toe
komst. 
Hij deed alles heel serieus. Zijn werk als leraar 
op de LTS in Borne deed hij heel nauwgezet. 
Ook zijn geloof beleefde hij gewetensvol en 
trouw. 

Pa, je hebt niet voor niets geleefd. Voor ons 
gezin, voor Opa en Oma, broers en zusters, 
voor de collega's en de leerlingen op de school 
en voor veel andere mensen heb je met veel 
geduld altijd klaar gestaan. Bedankt voor 
alles! 

Leef nu bij God en help ons dat we ondanks 
de lege plaats verder kunnen leven. 

Voor uw meeleven na het plotseling heengaan 
van mijn lieve man en onze fijne papa danken 
we U van harte. 

G.J. Verleun-Leurink 
Kitty 

Hengelo Ov" augustus 1984 Roberto 


