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In dankbare herinnering aan 

Bernardus Gerardus Hemel 
Bernard 

Echtgenoot van Sien Hemel-Perik 

Bernard werd geboren op 28 juni 1914 te Klazinaveen. 
Voorzien van het H. Sacrament van de Zieken is hij 
overleden op 7 juni 2000 te Hengelo. Na de gezon
gen uitvaartviering op zaterdag 10 juni in de parochie
kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Hengevelde heb· 
ben wij hem te ruste gelegd op het parochieel kerkhof 
aldaar. 

At op jonge leeftijd ervoer Bernard wat loslaten bete· 
kend. Toen hij vijf jaar was overleed zijn moeder. Hier· 
door ging hij als kind naar een oom van zijn moeder in 
Erica. Op negenjarige leeftijd overleed ook zijn vader. 
Bernard had zes broers. Door het vroege overlijden 
van zijn ouders was er geen gewoon gezinsleven. 
iedereen kreeg een andere plek. Zo groeide Bernard 
op en ging na de lagere school werken bij zijn oom. 

In 1939 kwam hij op vijfentwintigjarige leeftijd naar 
het Twentse land en ging wonen bij zijn broer Jans 
Hemel De oorlog kwam en in die oorlog trad hij in het 
huwelijk op 25 november 1942 en samen met Sien 
ging hij wonen in Hengevelde en met haar deelde hij 
57 jaar lief en leed. Drie kinderen, twee dochters en 
een zoon kregen ze samen en toen deze waren 

uitgevlogen bleven zij wonen aan de Diepenheim
sestraat. Bernard heeft vele beroepen uitgeoefend en 
in zijn vrije tijd deed hij ook verschillende klussen om 
zijn kinderen iets extra's te kunnen geven. Zo heeft 
hij vele jaren als ober menig glas rondgebracht op 
bruiloften en partijen. 

Na zijn pensioenering hielp hij bij het bouwen van de 
woningen van zijn kinderen. Voor zijn kleinkinderen 
was hij een fijne opa. Eind 1995 ging hij samen met 
zijn echtgenote naar het Wooncomplex de Pellehof. 
Hier mochten zij samen nog enkele goede jaren bele· 
ven. De laatste periode van zijn leven was niet de 
gemakkelijkste. Zijn krachten werden minder en zo 
zagen we dat de levenskaars langzaam opbrandde. 
Op vrijdag 12 mei 2000 ontving hij in volle overgave 
het H. Sacrament van de Zieken. Bernard was een 
tevreden mens en gaf op 7 juni in de namiddag in vrede 
zijn leven terug aan zijn Schepper. 

Bernard's grootste hobby was fietsen en er zijn wei· 
nig wegen en paadjes in de omgeving van Hengevelde 
waar hij niet gefietst heeft. Dat Bernard nu thuis mag 
zijn bij de Vader nu zijn aardse tocht ten einde is en 
mag leven in Zijn vrede. 

Wij danken u allen hartelijk voor uw medeleven en 
hulp tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
dierbare man en onze lieve pa en opa. 

Sien Hemel-Perik 
Kinderen en kleinkinderen 


