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Een dankbare herinnering aan 

BERNARD HARTGERINK 

echtgenoot van Leis Botterhuis 

* 25-7-1930 t 15-8-1996 

Heer onze God, midden in het leven ervaren we de 
dood, zonder een woord van afscheid ging Bernard 
onverwacht van ons heen. 
In onze herinnering zal hij blijven voortleven als een 
man die bezorgd was voor zijn vrouw en kinderen, 
maar ook iemand om trots op te zijn en die niet leefde 
voor zichzelf alleen. Hij was met hart en ziel aan zijn 
boerderij verknocht en 't werk · was voor hem zijn 
hobby. 

Hij maakte altijd even vrij, hoe druk hij ook was, om 
een praatje te maken als je toevallig langs kwam. Zijn 
kinderen waardeerden dit heel bijzonder in hem. Hij 
genoot van hun verhalen en later kwamen daar de 
kleinkinderen bij, van wie hij veel hield. Helaas heeft hij 
de geboorte van zijn kleindochter Merle op 17 augus
tus niet meer mee mogen maken. 

Ook de parochie-gemeenschap in Hengevelde kon 
altijd op hem rekenen. Bijna 40 jaar heeft hij in het 
herenkoor gezongen, met name had het Gregoriaans 
zijn voorkeur. 
's Morgens vroeg onder het werk oefende hij al , om zijn 
stem los te zingen. Hij genoot van de kerkmuziek maar 
evenzeer hield hij ook van feesten om dan samen met 
zijn vrouw te kunnen dansen. 

Bernard was een opgewekt mens, maar ook een diep
gelovige man; deze twee kwaliteiten vloeiden als het 
ware harmonisch in elkaar over bij hem. 
Wij hadden hem nog zo graag in ons midden gehou
den, temeer omdat hij het verdiende om samen met 
zijn vrouw te genieten van een onbezorgd bestaan en 
zij hadden nog zoveel plannen voor de toekomst. 
Wij hadden hen . beiden dit nog graag gegund, dit 
mocht helaas niet zo zijn. 

Bernard, 
moge jij nu zijn bij de Heer en daar Gods lof zingen. 

Voor Uw blijk van medeleven, ondervonden na het 
plotseling heengaan van mijn lieve man, onze zorgza
me vader en opa, zeggen wij u langs deze weg onze 
oprechte dank. 

familie Hartgerink 


