
Om liern in Uw herinnering te bPwa• 
ren, ontva11gt U deze r1agedac11tenis 

aan 
BERNARDUS FRANCISCUS 

HAZEKAMP 

Hij tverd 14 jumtari 1926 te Weerselo 
geboren. Op 4 september 195 4 trouw· 
de hij met 

Maria Johanna Theresia Bije11. 

De vier kinderen uit hun !{Plrtkkig lm· 
welijk geboren werden llls ee11 zegen 

in grote dankbaarheid aarivaard. 
Tijdens zijn geliefde ontspanning met 
vri•mden in de vrije natuur overviel 
hem Zondagmorgen 27 februari 1977 

de dood. 
Onder gebed en ::sang hebben wij hem 
vanuit de St. Josephkerk te Enschede 
uitgeleide gedaan naar 't crematorium 
te Usselo op Woensdag 2 maart 1977. 

Voor Uw blijken van meeleven, onder
vonden na het plotseling overlijden van 
mijn lieve man, on•e zorgzame vader 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

M. ]. Th. Ha:sekamp- Bijen 
en kinderen 

De dood van een man in de kraebt van 
zijn leven is een verschrikking en lijkt 
volkomen zinloos. Maar wij herinneren 
on~ het woord van Poulu" : "Niemand 
leeft voor zichzelf." In dil woord lezen 
wij dat ook hij r1iet teverget'fä heeft ge· 
leefd. Oot ook dit leven, ofschoon zo 
ontijdig afgebroken, een gave, 'n wel· 
daad is geweest. 
Hij was een fijne man en vader. - Had 
olies over voor zijn gezin. Hij was vro· 
lijk van aard, vol gezonde humor. Een 
goede en trouwe vriend. 
Deze dood, dit plotselinge afscheid is 
wreed, maar voor zijn vrouw en kinde· 
ren wordt de herinnering aan hno man 
en vader door niets vertroebeld. - Het 
gezinsleven was fijn, 't samenzijn goed. 
Ook de velen die hem hebben gekend 
zullen in dankbaarheid aan hem terug· 
denken. 
Dit én het woord van de Beer, dat door 
de dood bet leven wel wordt veranderd 
maar niet weggenomen, tempert het 
verdriet om dit afscheid. 
Denkend aan die belofte v1tn de Heer, 
zullen vrouw en kinderen de kracht 
vinden om in liefde met elkaar en voor 
elkaar verder te leven, niet zonder man 
en vader maar in voortdurende ver bon· 
denheid met hem door het geloof en 
de liefde die reiken over de dood heen. 


