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In hartelijke herinnering aan 

BERNARD ASBREUK 
Hij werd geboren 10 december 1916 te Hasselo. Na 
een moedig gedragen lijden overleed hij 20 juni 1990 
in het Gerardus Majellaziekenhuis te Hengelo. Na de 
Uitvaart in de parochiekerk te Deurningen hebben wij 
25 juni 1990 afscheid van hem genomen in het 
crematorium te Usselo. 

"Door het sterven wordt ons leven ingrijpend 
veranderd maar niet ongedaan gemaakt. Want als 
ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt heeft 
God een plaats voor ons bereid in zijn woning om daar 
voorgoed en altijd te verblijven". 

Met deze woorden uit de Liturgie neemt de Kerk hier 
op aarde afscheid van haar mensen. Het is echter 
geen somber achterlaten of vaarwel zeggen: Er 
kl inken hierin door de hoop en blijde verwachting dat 
de dood hier op aarde tegelijk de geboorte en opstaan 
is van een nieuw en eeuwig leven. Het mensenleven 
is heel wat meer dan mensenwerk alleen: Het gaat uit 
van God, de Bron van alle leven, en naar Hem keert 
het terug. 
In dat gelovig vertrouwen geven wij Bernard uit 
handen. Maar we blijven niet met lege handen achter! 
Ook in onze herinnering zal hij voort leven als een 

mens door wie de wereld in vele opz ichten beter is 
geworden. Hij was een man van principes, 
rechtvaardig, eerlijk en oprecht; ook al werd hem dat 
altijd niet in dank afgenomen. Hij was streng voor 
zichzelf en zonodig ook voor anderen, maar altijd met 
de beste bedoelingen. 
Hij was erg behulpzaam en stond altijd klaar om te 
helpen. Zo heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt 
voor de sportvereninging DSVD, de EHBO en Rode 
Kruis . Voor zijn medemensen was hij een ware 
naaste en zo heeft hij een belangrijk stuk Christen
dom in praktijk gebracht. In zijn arbeidsleven was hij 
een kundige vakman; hij had een warm hart voor het 
werken van hoofd en handen. Daarnaast kon hij, het 
liefst alleen , volop genieten van de natuur, zowel ver 
weg als dichtbij huis. Daarnaast had hij in zijn hart een 
ruime plaats voor zijn God en Schepper die Hij tot het 
laatste toe trouw gezocht en gediend. Kortom: 
Bernard was zijn plaats op aarde meer dan waard; wij 
vinden het jammer hem te moeten verliezen nu; maar 
wij verheugen ons op een wederziens in eeuwigheid. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven na 
het overlijden van onze dierbare broer, zwager en 
oom zeggen wij u onze hartelijke dank. 

De familie. 


