


î Dankbare herinnering aan 

Leo Verduyn 

echtgenoot van 

Maria Bollwerk 

eerder echtgenoot van RIEK WEIDEN. 

Hij werd geboren te Rossum op 12 juni 1919 en 
overleed plotseling op 16 augustus 1995. 
Wij hebben afscheid van hem genomen in de 
uitvaartdienst, in de parochiekerk van de H. Ple
chelmus te Rossum, op 19 augustus 1995 en 
hem te ruste gelegd op het kerkhof aldaar. 

Leo werd geboren aan de Ootmarsumsedijk. Van 
kinds af aan is hij verbonden geweest met het 
boerenbedrijf en de veehandel. 
Hij volgde zijn vader die ook veehandelaar was 
op. 
Hij trouwde met Rika Weiden en werd de vader 
van zes kinderen en later de opa van vele klein
kinderen. 
Na bijna 10 jaar huwelijk overleed zijn vrouw en 
bleef alleen achter. Samen met zijn moeder, fa
milie en gezinshulp moest hij de eerste jaren ver
der. Hij vond in Maria Bollwerk weer een goede 

vrouw en moeder. 
Hij was veel op weg, altijd onder de mensen, de 
boer op voor het vee. Twee keer in de week ging 
hij naar de markten in Doetichem en Zwolle. 
Dat was zijn lust en zijn leven. iedereen kende 
hem daar als een goede en betrouwbare koop
man. Hij was niet altijd even gemakkelijk om mee 
om te gaan. 
In 1987 kreeg hij zijn etirste hartinfarct. Daarna 
bleef hij meer op de boerderij . Zijn eigen koei
en, varkens en pluimvee gingen steeds meer 
voor hem betekenen. Samen met zijn hond 
Sweetie, zijn vaste begeleider, haalde hij het vee 
's morgens en 's avonds in de stal. 
Hij hield van zijn loslopende ganzen en vond het 
prachtig als mensen langs de weg van de fiets 
afstapten en zijn ganzen fotograveerden. 
Je zag dat ergens anders bijna niet meer. Var
kens, ganzen, paarden en koeien, van alles had 
hij in zijn weiland. 's Avonds met zijn vrouw voor 
het huis op de bank zitten en kijken naar alles, 
dat was pas genieten voor hem. Hij heeft dit al 
les tot de laatste dag kunnen doen. 
Daar zijn wij heel dankbaar voor. 

Voor uw bl ijken van medeleven bij het overlijden 
van mijn man, onze lieve vader en opa, zeggen 
wij U hartelijk dank. 

Maria Verduyn-Bollwerk 
Kinderen en kleinkinderen . 




