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Ter herinnering aan 

BERNARDUSER~STUSAUGUST~US 
BOOTSVELD 
(BERI'IARD) 

~inds 12 augustus 1989 weduwnaar van 
llendrika Johanna van de Weer. 

Hij was met haar op 19 augustus 1942 voor de wet 
en op 2 september 1942 voor de kerk getrouwd. 

Geboren: 15 oktober 1912 Overleden: 5 april 1999 

Bcrnard is geboren op 15 oktober 1912 in Saasveld en had 
geen broers ofrostcrs. HJj moest al jong afscheid nemen 
van zijn vader en op I & jarige leeftijd alleen de boerderij 
voortzetten. Door hard te werken en met zijn liefde voor 
dieren en natuur heeft hij die moeilijke tijd ovcrwonnen. ln 
1942 huwde Bern:ITd met Riek van de Weer. Een grote 
tegenslag kregen ztj te vcrwerken toen hun I stc kind dood 
werd geboren. Maar door hun sterke geloof in God 
mochten zij later hun geluk beproeven met 6 kinderen. 
Samen zijn ze een keer op vakantie geweest in OostenriJk 
en met hun 35 jarig huwelijksfeest is een lang gekoesterde 
wens doornnar Lourdcs te gaan uitgekomen. Zijn boerderij 
en het werken op het land was zijn lust en zijn leven. Ott 
bedrijfwerd met ziJn zoon vcrder uitgebreid, dat hij na de 
intrede van de mechanisatie tijdelijk verliet. Daarna gtng 
hij werken bij het plaatselijk wegenbouwbedrij f. Na :i I 0 
jaar daar werk?.aam te zijn geweest ging Bemard op 63 
jarige leeftijd met pensioen. ~a zijn pensionering heeft hij 

al die jaren nog met veel plezier meegewerkt op de 
boerderij. Door hun dtep gdoof in Maria gingen ze ieder 
jaar op bedevaan in Kcvel~c:r, Banneux en Overdinkel. Het 
overlijden van ziJn echtgenote Riek was het f,'TOOtstc 
dieptepunt in zijn leven, wat hij tot het laatste toe nooit 
heeft k'Unnen verwerken. Het laatste jaar liet echter zijn 
gezondheid het afweten. De~ondanks ging hij toch twee 
dagen per week voor b.:zigheidstherapie naar Weerselo. 
Hter maakte hij weer nieuwe kennissen zodat hij er met 
veelpleziernaartoe ging. ~. . 

Vader was een man van weinig woorden en weinigen 
wisten van zijn emstige 7tt:ktc af. Kort voor zijn sterfbed 
mocht hij nog meemaken dat ZIJn enigste achterkleinkind 
werd gedoopt, wat hij als een bijzonder hoogtepunt in ztjn 
leven ervoer. 

Op dinsdag 30 maan ont\ing hij op zijn eigen verzoek in 
het bijzijn van gezin het IJ. Sacro~mcnt der Zieken. Hierna is 
zoals vader zei: 'op reis gegaan naar Riek en Han'. Na een 
kort ziekbed is vader in de vnocgc ochtend van de tweede 
Paasdag op 5 april van on~ heengegaan en heen hij zijn 
eindbestemming bereikt. 

Wij zullen vader blijven herinneren als een lieve en 
hardwerkende vader. opa en overgrootvader. 

Jóor Uw hl ijk mil medc:ltm.'ll zeggeil ni; U hartelijk dank 

Familie Boot.weld 


