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Ter gedachtenis aan 

Bernardus Bekhuis 
.Oom Bernard" 

Geboren te Tubbergen op 12 november 
1899. Voorzien van het H. Sacrament der 
Zieken overleden te Denekamp op 7 novem
ber 1988. Op 9 november 1988 ter ruste 
gelegd op het r.k kerkhof te Ootmarsum. 

Het grootste deel van 1[jn leven leefde en 
woonde h[j te Ootmarsum. als vanzelfspre
kend opgenomen in het grote gezin van 
zün broer Herman en Tonia Nijhuis. 
Tuinen waren lijn voornaamste werkterrein; 
hij had hart voor dat eenvoudige werk en 
deed het met grote zorg en toew[jding. 
Hij had niet zoveel behoefte aan rnateriele 
zaken: h[j had geleerd zich tevreden re 
stellen met war her leven hem re bieden 
had. en tot op het laatst toe was h!i blij 
met alles wat hem geschonken werd. 
Altijd, zowel binnen als buiten het gezin. 
was er een sfeer van welwillendheid en 
mensel[jke warmte om hem heen, waarvan 
h[j meedeelde aan wie met hem in kontakt 
kwam. 
En hoevelen waren dat er niet. want h[j 
legde gemakkelijk kontakten. 

Toen vader en moeder Bekhuis - lang vóór 
hem - overleden waren. kon hij rot z[jn 
grote vreugde bl[jven op de -plek waar h[j 
al zo veel jaren had geleefd. 
fenslotte kwam onverm[jdelijk het bejaar
dentehuis en het verpleegtehuis. maar trouw 
aan zichzelf aanvaardde hij ook dat zonder 
klagen. H[j klaagde eigenlijk nooit. ook nier 
toen steeds minder mogel[ik werd. maar 
vroeg meestal wel naar ' t welzijn van de
genen met wie h[j aan de praat kwam . 
Kortom .... hü was een lieve man, een man 
om van te houden. 
Gelukkig hebben velen dat ook gedaan. 
Mogen voor hem dan ook de woorden van 
jezus gelden .... 
• Uitstekend. goede en rrouwe dienaar, over 
weinig waart ge trouw, over veel zal ik U 
aanstellen·. 
Moge hlJ rusten in vrede, 

Voor uw medeleven en bew(jzen van deel
neming zeggen w[j U bij deze onze 
oprechte dank. 

De Familie. 


