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Een dankbare en f11ne herinnering aan 

Bernard Geerdink 
weduwnaar van 

Riek Geerdink-Geerdink 

Hij werd geboren op 29 oktober 1915 in Almelo. Na 
nog voorzien te zijn van het heilig Sacrament der 
Zieken overleed hij op 14 apnl 2001, Paaszaterdag. 
in het verpleeghuis Eugena te Almelo. Wij hebben 
afscheid van hem genomen tijdens een gezongen 
Uitvaartviering 1n oe Jozefkerk 1n Almelo, waarna wij 
hem begeleid hebben naar het crematorium in die
zelfde plaats. 

Na een kortstondig ziekbed nemen wiJ afscheid van 
een lieve vader, opa en overgrootvader. Na 85 wel
bestede jaren op aarde wordt het leven van vader 
nu afgesloten. Het doet ons verdriet dat we nu al 
vader en opa uit handen moeten gaan geven. 
Wi1 kennen vader als een rustige man. Hij was de 
goedheid zelve. Bij hem kwam er geen onvertogen 
woord over de lippen. Wij hebben hem nooit kwaad 
zien worden. 
Vader was een natuurmens en een levensgenieter. 
Fietsen en wandelen in de natuur waren zi1n lust en 
zijn leven. Hij mocht graag 1n de natuur zijn. Eens is 
hij samen met moeder op een tandem helemaal naar 
Delfz11I gereden. 
Vader was ook een sociaal mens. Bi1na 50 jaar heelt 
hij met z11n gezin in de Tukkertstraat gewoond. Het 
was 1n die tijd een hechte buurt. Hij probeerde dan 

ook mensen te helpen waar hij maar kon. Zo heeft 
hij heel wat lekke banden geplakt. Zo heelt hij ook 
eens een buurvrouw geholpen die een beroep op 
hem deed. En aangezien vader wel 3 groentetuinen 
onderhield, werden vele mensen zo van z11n groente 
voorzien. En dan hebben wij het nog niet eens over 
de talloze kippen die voor iedereen werden geslacht. 
Hij stond zo voor iedereen klaar in de buurt . 
De laatste jaren ging het niet zo goed met zijn 
gezondheid. Zo kwam vader in het verpleeghuis 
Eugeria terecht. De dood van zijn vrouw Riek. ruim 
4 jaar geleden. zal die gezondheid zeker verder heb
ben aangetast. Hij werd 1n Eugena overigens uitste
kend verzorgd. 
Toen het onverm1jdeh1ke einde toch ging naderen, 
heelt vader nog het Sacrament der Zieken ontvan
gen. Na de toediening van het Sacrament kende hij 
nog een korte opleving. Op Paaszaterdag is hij van 
ons heengegaan. Wij bidden dan ook dat hij nu 
verenigd mag worden met moeder bij God 1n de 
Hemel. We zijn met z'n allen dankbaar dat we zo'n 
lieve vader, opa en overgrootvader hebben gekend. 
Dat Bernard Geerdink mag rusten 1n vrede. 

Voor de vele blijken van medeleven ontvangen na 
het overlijden van onze lieve vader, opa en overgroot
vader, zeggen wij u dank je wel. Speciaal willen wij 
afdeling de Brug, unit 1 b, van verpleeghuis Eugeria 
danken voor de uitstekende en liefdevolle verzor
ging van vader. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 


