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Ter dankbare herinnering aan 

BERNARDUS GANZEBOOM 
weduwnaar van 

MARIA HENDRIKA KOELEN 

Hij werd op 23 januari 1897 in Borne geboren. 
Meer dan 51 jaar leefde hij in hechte liefde en 
trouw met zijn vrouw. Moe en afgetobt werden 
beiden op het einde van hun leven opgenomen 
in het ziekenhuis. Nadat daar op 3 oktober 1979 
zijn vrouw was overleden, ging hij 2 weken la
ter, op 17 oktober, haar na, om samen te wonen 
in Gods woning van licht en vrede . Op 22 okto
ber hebben we in de 0. L. Vrouwekerk te Hen
gelo God gedankt voor zijn welbestede leven 
en hem daarna bij zijn vrouw te rusten gelegd 

op het r. k. kerkhof te Hengelo (0). 

Opgeruimd van aard en vriendelijk voor ieder
een, zo ging hij door het leven. Voor iedereen 
had hij een goed woord en je kon altijd bij hem 
terecht. Vooral voor zijn vrouw heeft hij alles 
overgehad. Ze waren intens gelukk-ig met elkaar. 
Vooral de laatste jaren , toen zijn vrouw bijna 
niet meer kon, heeft hij haar met veel liefde en 
zorg omringd. 
Velen waren ontroerd door de tederheid en het 
geduld waarmee hij van zijn vrouw hield . Maar 
hij had ook een diepe genegenheid voor zijn 
familieleden, voor de buren en voor zoveel an
dere mensen. Hij was altijd even hartelijk en 
het huis stond voor iedereen open. Hij heeft 
vee l gedaan voor mensen om hem heen en ver
af. En hoewel zij er onder leden dat ze zelf 
geen kinderen hadden, waren de kinderen er al
tijd we lkom en werden er met open armen ont
vangen. 

Hij was altijd erg geestig en een geboren to
neelspeler. Hij wist altijd een gezellige sfeer 
om zich heen te scheppen. 
De laatste jaren van zijn leven waren zwaar en 
moeilijk. Met bewonderenswaardige moed heeft 
hij toen zijn kruis gedragen ten einde toe . Zijn 
rotsvaste geloof in God was daarbij zijn steun 
en houvast. 
Moge God nu zijn trouwe dienaar Zijn eeuwige 
rust en vrede schenken. 

Voor uw blijk van medeleven, na het overlijden 
van onze lieve broer, zwager en oom , zegg en 
wij U onze oprechte dank. 

Hengelo (0), oktober 1979 

Fam. Ganzeboom 
Fam. Koelen 


