
In dankbare herinnering aan 

Bernard Hendrik Berncis 
sinds 21 februari 1998 weduwnaar van 

Annie Bernds - Tijhuis 

Pa werd geboren op 30 augustus 1924 te 
Saasveld. Na een liefdevolle verzorging in het 
Trivium te Hengelo en het ontvangen van het 
Sacrament van de Zieken, overleed hij op 5 
september 2003. 
We hebben pa en opa begeleid naar zijn laatste 
rustplaats op het parochiekerkhof te Saasveld op 
woensdag 10 september 2003. 

Pa groeide op als jongste in een gezin met drie 
kinderen. Op 8 -jarige leeftijd is zijn vader over
leden. 
Hij werkte eerst als meteropnemer en daarna 
heeft hij bijna 35 jaar bij de post gewerkt. 
In 1958 trouwde hij met ma. Uit hun huwelijk zijn 
twee zonen geboren. 
Zijn grootste hobby's waren muziek en zingen. 
Onlangs is hij gehuldigd omdat hij 50 jaar koorlid 
was. Als er een voetbalwedstrijd op de televisie 
was, zat pa voor de buis en trapte net zo hard 

mee. Hij hield van de tuin en de dieren op het erf. 
Zijn kleinkinderen waren zijn grootste trots. Altijd 
moest hij hen even "plagen" en toonde hij veel 
belangstelling voor hun doen en laten. 
Door de ziekte van ma waren ze veel aan huis 
gebonden, maar pa bezocht geregeld oude 
bekenden. Ongeveer één jaar na het overlijden 
van ma kreeg hij zelf een herseninfarct. Na nog 
een tijdje thuis gewoond te hebben, moest hij na 
een heupoperatie toch zijn vertrouwde boer
derijlje aan de Bornsestraat verlaten. Hij kwam 
toen in het Trivium te Hengelo. Pa vond het best 
gezellig daar en maakte altijd grapjes met de 
medewerkers. Vele uitstapjes heeft hij met hen 
gemaakt. 
Vorige week maandag werd hij ziek. Helaas 
mocht hij niet meer beter worden en overleed 
afgelopen vrijdag. 

Wij blijven hem herinneren als een zeer 
plichtsgetrouwe en godsdienstige man, een 
zorgzame pa en lieve opa. 

Voor uw belangstelling en medeleuen zeggen wij 
u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


