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We hebben afscheid van Bernard genomen op 22 
oktober in de St. Antoniuskerk en hem daarna bege
leid naar zijn laatste rustplaats. 

'We kussen nog eens ie koude wangen, 
we strelen nog eens je vertrouwde hand. 

Dag vader - God zal Je ontvangen." 

Toch nog onverwacht ben je urt ons midden wegge
nomen. Allemaal waren we bij je. Samen hebben we 
ons geloof gevierd en JOUW leven in Gods Hand ge
legd Afscheid moeten nemen van een ·vader', met 
wie je leven zo verweven 1s. doet pijn. Bernard 
Huiskes van achter 'l spoor. is niet uit de Parallel
straat weg te denken. Een op en top buitenmens. met 
z n tuin, vogels, vissen en kom1nen. Hij was trots op 
het werk van zijn handen. Met voldoening deed hij 
ook z'n werk als chauffeur bij de Gemeente. Bernard 
hield zijn auto altijd 'an 'n löp', want hij had veel han
d1greidjes op het gebied van reparaties geleerd tij
dens zijn verblijf in Indië. Door ziekte van z·n vrouw 
Annie was het leven voor Bernard niet altijd gemak
kelijk. Naast vader moest hiJ ook vaak ·moeder' ziJn. 
Als vader, een sterke man die het roer vast in handen 
had Een man die wist wat hij wilde en daar ook niet 
van af week. In de rol van moeder had hij echter een 
luisterend oor en een gevoelig han. dat voor 1e open
stond. Een man die er voor ging om de schaduwzij 
den van het leven te overwinnen en zich weer naar 
het licht toe te worstelen. Hij leefde ons dat ook voor: 
'Blijf nuchter' Houd het hoofd omhoog! ".anders bliJf 
1e nergens." Bernard stond op eigen benen en ging 
ona'hankelijk z n eigen weg. Ondanks alle verdriet. 
zijn we blij dat hij tot het laatste toe heeft kunnen 
leven zoals hij dat zelf wilde: thuis, op z'n eigen wijze, 
op z'n eigen stekkie. Moge hij nu een thuis vinden, 
met mama herenigd, in dat Hemels Vaderhuis, waarin 
hij zo onvoorwaardelijk geloofde 

Voor al uw blijken van meeleven en belangstelhng 
dan~en wij U van harte. 
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