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Met dankbaarheid denken wij terug aan 

BERNARDUS JOHANNES GEISINK 

echtgenoot van 

Berndina Gertruida Kötter 

Hij werd op 28 mei 1916 te Denekamp 
geboren. Na voorzien te zijn van het H. 
Sacrament der Zieken overleed hij te 
Oldenzaal op 2 oktober 1984. 

We zijn dankbaar dat we bij hem mochten 
leven. We hoopten dat hij nog vele jaren 
in ons midden zou blijven, maar God 
had een andere bestemming voor hem, 
toen Hij hem tijdens zijn ziekte rustig liet 
inslapen. 
Pa was een tevreden mens. Hij was vele 
jaren gelukkig getrouwd, volgde vol aan
dacht zijn kinderen op hun levensweg en 
had een liefdevol hart voor zijn klein
kinderen op wie hij bijzonder gesteld was. 
Pa werkte jarenlang bij Gelderman en 
toen hij op 62-jarige leeftijd met pensioen 
ging, zag het ernaar uit dat hij nog zeer 
geruime tijd samen met ma van zijn vrije 
t ijd zou kunnen genieten. Ook voor zijn 
grootste hobby, de natuur, hoopte hij meer 
tijd te vinden. Regelmatig was hij dan 
ook in de bossen te vinden, tijdens de 

jacht of gewoon op de fiets, volop ge
nietend van de natuur. 
Toen pa en ma, door ziekte gedwongen, 
naar "de Molenkamp" verhuisden, kwam 
hieraan een einde. Vanaf dat moment 
richtte hij zijn aandacht meer op "De 
Molenkamp", waar hij het geweldig naar 
zijn zin had. Hij werd o.a. voorzitter van 
de · bewonerscommissie. Helaas mocht hij 
hiervan niet lang genieten. 
Onäanks zijn ziekte die hem steeds meer 
parten speelde, bleef hij zorgzaam voor 
zijn naaste omgeving en met name voor 
ma. Haar welzijn was voor hem het belang
rijkste. Hiervoor bedanken wij pa en voor 
alles wat hij voor ons heeft betekend. 

Voor Uw deelneming betuigd na het over

lijden van mijn lieve man, vader en opa, 
danken wij U hartelijk. 

B. G. Geisink - Kötter 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, oktober 1984 


