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MoelliJkheden zijn Bernard Blanken gedurende 
zijn leven niet bespaard gebleven. Niet alleen 
moest hij vroeg afstand doen van dochter Herma, 
ook van zojn eerste vrouw Mlnle moest hij voor· 
tijdig afscheid nemen. Wat bleef, was de zorg voor 
een groot gezin. Bernard heeft zich op bewonde· 
renswaardige wijze door die moeilijke periodes 
heengeslagen. Zelden of nooitliet hij merken, wat 
hem dwars zat. Tegenslag verbitterde hem niet. 
Integendeel. Steeds opnieuw wist hij de kracht te 
vonden, opnieuw te begonnen. In ZiJn werk. het 
slachten. had hij meteen zijn hobby. Klaar staan 
voor anderen stond hoog in zojn vaandel geschre
ven. Pas In de laatste twaalf 1aren van zijn leven 
scheen het geluk Bernard toe te lachen. Mane 
kwam in zijn leven en de gezelligheid van weleer 
keerde terug. Bernards grootste wens, een reis 
naar Canada, gong na vele jaren In vervulling. 
Helaas mocht ook deze periode niet lang duren. 
Al enige tijd sukkelde Bernard wat met zijn ge· 
zondheld, al klaagde hij niet. Achter zijn werk· 
zaamheden als slachter moest hij een punt zetten. 
Voor Bernard geen reden bij de pakken neer te 
gaan zotten. Vol goede moed pakte hij de hobbles 
op, waarvoor hlj tot dan toe te weinig tojd had 
kunnen vinden: jagen, vissen en de natuur In het 

algemeen. Menig uurtje bracht hij In zijn eentje 
door langs de waterkant of In het veld. Niets leek 
een gelukkige toekomst met zijn vrouw. konderen 
en kleonkinderen on de weg te staan. Oe avond van 
de zeventiende september, daags na zijn ver
jaardag, die hij nog temidden van de zijnen door· 
bracht, leerde anders. Juist na afloop van een ge
slaagd optreden aan de bliJarttafel stierf Bemard 
Blanken, geheel onverwacht, tot ontsteltenis van 
zijn biljartvrienden. 
Bernard laat niet alleen In de biljartwereld een 
leegte achter. Moge hij eindelijkhet geluk vinden, 
dat hij gedurende zijn leven te veel heeft moeten 
mossen ..... 

Voor uw medeleven na het plotselinge 
overlijden van mijn lieve man, vader, 
opa, broer, oom en zwager zeggen 
wij u heel hartelijk dank. 

M. Groot Zevert· Lankheet 
kinderen en kleinkinderen 
Fam. Blanken 

Rietmolen, september 1987 


