
"Al 1ouw ltetde heb je ons gegeven, 
met die herinnering gaan wij verder leven" 

Dankbare herinnering aan 

t Bernard Hellen 

echtgenoot van 

Truus Bulter 

Hij werd geboren te Denekamp op 7 april 1930 
en overleed, na gesterkt te zijn door het Sacra
ment van de Zieken, op het feest van Maria Ge
boorte, 8 september 1995 in vrede en overgave 
thuis aan de Sombeekweg, waar hij geboren 1s 
en heel z11n leven heelt doorgebracht. 
We hadden hem 12 september voor het laatst 
in ons midden tijdens de viering van de H. Eu
charistie en hebben hem daarna begraven op 
het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te De
nekamp. 

Wie Bernard Hellen gekend heelt, zal zich hem 
herinneren als een eenvoudige man, die niet op 
de voorgrond wilde staan. 
Bernard was nog maar 48 jaar, toen hij vanwe
ge een versleten rug werd afgekeurd. Hij heelt 
het daar bijzonder moeilijk mee gehad. De so
ciale kontakten vielen steeds meer weg. 
Gelukkig kon hij zijn vertier vinden in zijn dui
ven, zelfs zo dat zijn kleinkinderen, waar hij zo-

veel van hield, hem 'opa duif1es' gingen noe
men. De duiven brachten hem vrede. Ook was 
hij graag in zijn schuur en in de tuin. 
Gelukkig heelt hij in zijn huwelijk veel steun on
dervonden van Truus en de kinderen. Het eni
ge dat hij van hun verlangde was om hem niet 
alleen te laten. Dat is ook wel eens moeilijk ge
weest. 
De laatste zeven jaar heelt hij ook ziektes ge
kend. Juli 1994 ontdekte men bij hem leukemie. 
Na een intense behandeling leek beterschap op 
te treden maar helaas van korte duur. Het is een 
moeilijke tijd voor hem geweest. In hoop en vrees 
werd er geleefd. Hij kon zich moeilijk uiten en 
maakte daardoor de ernst van de ziekte voor zijn 
gezin moeilijk bespreekbaar. Drie dagen voor 
zijn dood vroeg hij om de H. Communie. In zijn 
kontakt met de levende Heer zal hij kracht heb
ben gevraagd en gekregen om in navolging van 
Jezus zijn kruis te dragen in het geloof dat het 
kruis voert naar verrijzenis. Moge dit geloof ons, 
die achterblijven, tot troost en steun zijn en de 
goede herinneringen aan hem zullen vooral 
Truus, kinderen en kleinkinderen, maar ook zijn 
broer, met wie hij een goede verstandhouding 
had, helpen om hun levensweg te vervolgen. 
Vanuit de hemel zal hij op ons neerzien en in 
liefde met ons verbonden blijven. 

Bernard, rust in vrede! 

Met dank voor uw belangstelling en deelneming. 

De familie. 


