
Dankbaar blijven we denken aan 

BERNARDUS WILLIBRORDUS 
ten BUREN 
echtgenoot van 

Maria Hendrika Josephina Olthof 

Hij werd geboren in Borne op 20 januari 1925. 
Gesterkt door de sacramenten van de zieken, is 
hij overleden in Hengelo op 28 september 1995. 
Na zijn uitvaartmis in de Stephanuskerk te Borne 
en een aansluitende korte dienst in het Crema
torium te Usselo, hebben wij op 3 oktober 1995 
voorgoed afscheid van hem genomen. 

Eenvoud siert de mens. Dat was bovenal van toe
passing op Bé ten Buren. Gewoon, goudeerlijk en 
gelukkig met vrouw, kinderen en kleinkinderen. 

Gezelligheid en gastvrijheid stonden bij hem hoog 
in het vaandel geschreven. Dat gold voor zijn werk 
in het café, dat hij al op jonge leeftijd overnam 
van zijn vader. Het gold ook voor zijn privé-leven, 
waarin hij zoveel mogelijk tijd vrijmaakte voor 
zijn gezin. 

Hoewel behoudend op zijn vakgebied, was hij in 
Borne de eerste caféhouder die zijn zaak een dag
deel sloot. Dat stelde hem in staat om per fiets 
erop uit te trekken met zijn vrouw en kinderen, 
momenten waarvan hij in stilte genoot. Verder 

vond hij zijn ontspanning bij zijn dieren en het 
kaartspel. 

Zijn gevoelsleven liet zich nooit helemaal door
gronden. Zo kwam één eigenschap pas op het 
laatst van zijn leven aan de oppervlakte: moedig
beid. Zonder klagen droeg hij zijn lijdensweg, met 
name om nog fijne ogenblikken te mogen mee
maken met zijn naasten. 

Tevreden zag hij terug op zijn leven met zijn 
vrouw, met wie hij bijna 40 jaar was getrouwd, 
zijn kinderen en kleinkinderen. Bewust nam hij 
al enkele weken voor zijn dood afscheid van hen, 
tijdens de ziekenzalving. Toen gaf hij ook nog zijn 
levenswijsheid mee: blijf voor elkaar opkomen en 
praat problemen uit. 

Op zijn laatste zondag nam hij de gelegenheid nog 
te baat om naar de kerk te gaan. Zijn gelovigheid 
heeft zeker bijgedragen aan de kalmte, om de 
dood te aanvaarden. 

Wij zijn dankbaar dat Bé na de zware periode als 
caféhouder nog tien mooie jaren heeft beleefd en 
vervolgens bewust afscheid van ons heeft mogen 
nemen. In onze herinnering zal hij blijven voort
leven als een goed mens. 

Morielje, de kinderen en de kleinkinderen danken 
hierbü iedereen die Bé tot steun zün geweest door 
hun aanwezigheid en blüken van medeleven. 


