
STERFBED 

Mijn vader sterft, als ik zijn hand vasthoud, 
voel ik de botten door zijn huid heen steken. 
Ik zoek naar woorden, maar hij kan niet spreken 
en is bij elke ademtocht benauwd. 

Dus schud ik kussens en verschik de deken. 
waar hij met krachteloze hand in klauwt; 
ik blijf zijn kind, al word ik eeuwen oud, 
en blijf als kind voor eeuwig in gebreke. 

Wij volgen éen voor éen hetzelfde pad, 
en worden met dezelfde maat gemeten; 
ik zie mijzelf nu bij zijn bed gezeten 

zoals hij bij zijn eigen vader zat: 
straks is hij weg, en heeft hij nooit geweten 
hoe machteloos ik hem heb liefgehad. 
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In dankbare herinnering aan 

Bernard Derkman 

echtgenoot van 

Riek Remerink 

Hij werd Qeboren op 22 maart 1921 op "erve 
Elverman' in de buurtschap Berghum te 
Denekamr. en overleed op 18 februari 1999 te 
Oldenzaa . 
Op 22 februari hebben wij hem voor het laatst In 
ons midden gehad tijdens de viering van de H. 
Eucharistie In de St. Nicolaaskerk te Denekamp, 
waarna we hem hebben begraven op ons 
parochieël kerkhof. 

Al in zijn jeugd werd hij vertrouwd gemaakt met 
het boerenleven. 
Hij trouwde op 14 juli 1949 met Riek Remerink. 
Ze kregen samen 6 kinderen waar hij er~ geluk
kig mee was. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinde
ren waren zijn liefste bezit. 
Naast zijn boerenbedrijf was hij in dienst bij de 
K.l. waar hij ruim 30 jaar met heel veel plezier 
heeft gewerkt. 

Tijdens zijn leven heeft h~ zich erg voor de 
gemeenschap ingezet. HiJ was een sociaal 
bewogen man, nam vaak het initiatief voor ver
schillende folkloristische evenementen. 
Ook in de politiek was hij zeer actief, vooral na 
zijn pensionering was hij een veel geziene man 
in het gemeentehuis waar hij vaak tijdens lange 
vergaderingen ook nog de lachers op zijn hand 
kreeg. Humor was een sterke kant van vader. 
Ongeluk en ziekte zijn hem niet bespaard geble
ven maar nooit hoorde men hem klagen. 
Het bericht van zijn ongeneeslijke ziekte heeft 
hem erg diep geraakt. 
Maar door zijn positieve instelling en zijn grote 
vertrouwen in Maria heeft hij nog bijna 5 jaar in 
ons midden kunnen zijn. 
Tot aan de laatste dag ging hij met moeder het 
veld in om van de reeën en vogels te genieten 
waarna ze bij het Mariakapelletje 1n Berghum 
tien kaarsjes aanstaken want ·Moeder Gödske" 
moest in het licht staan. • 
Moge dan nu Moeder Maria hem in haar licht 
opnemen. 

Wij danken u allen hartelijk voor uw medeleven 
en uw gebed na het overlijden van mijn innig 
geliefde man, onze altijd zorgzame vader en opa. 
Blijf hem in uw gebeden gedenken. 

Riek Derkman - Remerink 
kinderen en klemkinderen 


