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Een dankbare herinnering aan 

Bernard Bekke 
echtgenoot van Annie Oude Meilink 

Hij werd op 23 februari 1924 geboren in Lange
veen. Na een moedig gedragen ziekte. voorzien 
van het Sacrament der Zieken, overleed hij op 30 
jul i 1994 in het "Twenteborgziekenhuis" te Almelo. 
Wij namen afscheid van hem op 3 augustus 1994 
tijdens een Eucharistieviering in de Jozefkerk te 
Alemlo, waarna wij hem begeleid hebben naar het 
R.K. Kerkhof, eveneens te Almelo. 

Na een lang ziekbed heeft Bernard Bekke zijn 
leven uit handen moeten geven. De laatste 10 jaar 
ging zijn gezondheid steeds meer achterui t. In het 
voorjaar moest hij voor zijn ziekte worden opgeno
men in het ziekenhuis. Met zijn heengaan is nu aan 
al zijn pijn en lijden een einde gekomen. 
Wij herinneren ons vader als een rustige en hard
werkende man. Hij hield van eenvoud. Zijn leven 
lang werkte hij voor zijn gezin. Voor zijn beroep als 
lasser en bankwerker bij ten Cate. Maar ook thuis 
bleef hij creatief met zijn hande:n. Als hobby maakte 
hij meubels en lampen. alles in dienst van zijn 
gezin. 

Samen met Annie. zijn vrouw. kon hij genieten van 
de natuur tijdens de vele fietstochten. Zijn gezin, 
kinderen en kleinkinderen. waren voor hem alles. 
Tot op het laatst toe bleef hij trouw. 
Die trouw kenmerkte ook zijn gelovige houding. 
Vele jaren heeft hij de Jozefparochie gediend als 
kollektant. In zijn geloof vond hij steun en kracht. 
Hij vond kracht en steun in het gebed. 
Wij willen die hier achterblijven. ook steun blijven 
vinden in het gebed. Wij bidden God dat vader na 
alle pijn en moeite nu mag rusten in vrede. Dat hij 
geborgen mag zijn in de allesomvattende liefde 
van God zelf. Dat wij elkaar eens mogen weerzien 
in het hemels Jeruzalem. 

Pa. bedankt voor alles! 

Voor uw bezoeken aan het zieken/wis, de vele 
blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van onze lieve vader en opa, danken wij 
U oprecht. 

A. Bekke-Oude Meilink 
Kinderen en kleinkinderen 


