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Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Bernard Hengelman 

Hij werd op 19 juli 1933 in Overdinkel 
geboren. In 1962 trouwde hij met Tiny 

Berends. Na een ernstige ziekte overleed hij 
thuis, na het ontvangen van het Sacrament 

der Zieken, op 19 juni 2000. We hebben 
hem op 23 juni, na de Uitvaartviering in de 

Maria Geboortekerk te Losser, te ruste 
gelegd op het R.K. Kerkhof. 

Verdrietig, maar ook dankbaar voor de vele 
goede jaren samen, moeten we afscheid 
nemen van Bernard, van mijn lieve zorgzame 
man. In ons hart blijft hij voortleven als de 
rustige tevreden man die hij was. 
Als oudste in een groot gezin werd hij in 
Overdinkel geboren en samen met zijn zes 
zussen groeide hij er op. 
Hij heeft verschillende werkzaamheden ver
richt. Aanvankelijk werkte hij in de textiel en 
later bij de Grolsch. Maar zeventien jaar 
geleden al moest hij door ziekte zijn werk 
opgeven. 

Dankzij het vrijwilligerswerk bij de U.V.V. als 
chauffeur bij Tafeltje Dekje, dat hij al die 
jaren deed, kon hij een goede invulling geven 
aan zijn leven. Het gaf hem veel voldoening 
en hij stond er altijd voor klaar. 
Daarnaast deed hij alles samen met zijn 
vrouw Tiny. Zo maakten ze samen vele fiets
tochten. Het jaarlijkse uitstapje met de fami 
lie, waar hij zo naar uitzag, kon dit keer niet 
doorgaan, want het zou in dit weekend 
plaatsvinden. 
Vele jaren heeft hij als keeper gevoetbald, 
eerst in Overdinkel en later hier in Losser. En 
de laatste jaren was zijn grote hobby kege
len. Daar genoot hij altijd van. 
Bernard leefde als een gelovig mens. Hij was 
een echt Gerardusvereerder. Zijn beeltenis 
droeg hij altijd bij zich. Veel te vroeg moest 
hij zijn leven uit handen geven, maar we 
weten hem nu opgenomen bij God, in Zijn 
Liefde en Zijn Vreugde. 

Bernard, bedankt voor al je zorg en liefde. 

Rust nu in de Vrede van God! 

Hartelijk dank voor uw medeleven, betoond 
tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn zorgzame man. 

Tiny Hengelman-Berends 


