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BERNARD VISSCHEDIJK 

Zij werd geboren te Beuningen (0) op 'Z1 maart 
1921 en overleed, na het ontvangen van het Sa· 
crament der Zieken, in het Verpleegcentrum 
Twente Oost, locatie Oldenzaal, op 24 mei 1996. 
We hadden haar 30 mei voor het laatst bij ons 
tijd~ns de viering van de H. Eucharistie in de 
St. Nicolaaskerk te Denekamp en hebben haar 
daarna te rusten gelegd op het parochiekerkhof. 

In het bijzijn van haar man en kinderen is ze in 
vrede heengegaan, nadat ze nog een keer haar 
vermoeide tranende ogen had opgeslagen. 
De grote leegte, die zij achterlaat. zal het meest 
gevoeld worden bij Bernard, met wie ze bijna 46 
jaar gelukkig getrouwd is geweest. Samen heb· 
ben ze deze jaren in liefde met elkaar gedeeld. 
De laatste zeven jaar ging haar lichamelijke en 
geestelijke gezondheid achteruit. Met zorgende 
liefde werd ze omgeven door haar man, kinde
ren, kleinkinderen, familie en allen. die haar dier· 
baar waren. Zeker moet hier ook gememoreerd 
worden haar arts en verpleegkundigen van het 
verpleeghuis. 

Annie is in haar leven altijd bijzonder zorgzaam 
geweest, gaf het beste weg en nodigde vaak uit 
om nog iets meer te nemen. Steeds had ze 
snoepjes klaar liggen voor haar kleinkinderen. 
Zij was de spil van het geziQ, had steeds een 
luisterend oor en was altijd geïnteresseerd in het 
wel en wee van haar kinderen en kleinkinderen. 
Maar ook buitenshuis stelde zij zich dienstbaar 
op. Ruim 'Z1 jaar was ze aktief in het welfare-werk 
op "Gerardus Majella" in Denekamp. Ze was 
dan ook bijzonder creatief in het maken van kle
ding, kussens en poppen van stof. 
Fietsen met vader door de Twentse natuur was 
hun gezamenlijke hobby, waaraan ze veel ple· 
zier beleefd hebben. 
Ze was ook een diep gelovige vrouw. Wat ze met 
haar mond beleed, maakte ze waar met haar 
hart. Daarom geloven wij dat ze nu bij God thuis 
is, waar geen rouw, geen geween en geen smart 
meer zal zijn, omdat al het oude voorbil 1s. Daar 
blijft ze in liefde met ons verbonden . 
Moge zij rusten in vrede! 

Voor uw blijken van belangstelling en medele
ven tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze moeder en onze oma. be
tuigen w11 onze oprechte dank. 

B. J. Visschedijk 
Kinderen en kleinkinderen. 


