


t 
Herinner mij 

maar niet in sombere dagen. 
Herinner mij, in stralende zon 

hoe ik was, toen ik alles nog kon. 

Wij gedenken 

Bernard Knaap 

weduwnaar van Johanna Christina Heideman 

Hij werd geboren op 20 oktober 1911 te Hengelo 
(0). Daar is hij ook, na een kortstondig ziekbed, 
voorzien van het H. Sacrament van de zieken, 

overleden op 15 november J 996. Op 20 
november vierden wij de Eucharistie ten uitvaart. 

Daarna hebben wij hem begeleid naar zijn 
laatste rustplaats op het kerkhof aan de 

Deurningerstraat te Hengelo (0). 

Het kleine versje - hierboven - dat ons uitnodigt 
om Bernard Knaap te gedenken "niet in sombere 
dagen, maar in stralende zon, toen ik alles nog 
kon", zou je een herkenningsmelodie van zijn le
ven kunnen noemen. Want veel en gevarieerd, 
vaak humoristisch waren zijn uit het leven gegre
pen verhalen. 

Zij gingen over zijn werken met verzekeringen 
gedurende lange jaren, maar ook in andere be
roepen was hij aktief. In het bijzonder ook zorgde 
hij - samen met zijn vrouw - met toewijding voor 
de huishouding en tuin van de pastorie in 
Losser. Veel was er ook dat zijn interesse gaan
de hield: zijn Lada en hoe hij die in bedrijf kon 
houden - zijn verzamelingen en hoe hij het over
zicht kon bewaren- de politieke en maatschappe
lijke ontwikkelingen en hoe zijn mening daarover 
tenbeste kon geven. In het belprogramma van 
Radio Oost was zijn stem dan ook nogal eens te 
horen. 
Door dit alles heen speelt de herkenningsmelo
die. Veel meer nog dan in al deze beslommerin
gen klinkt deze melodie in de liefde en zorg die 
hij aan zijn vrouw Jo gaf; in leven en dood waren 
zij zeer verbonden. En verbondenheid zocht hij 
ook steeds weer met mensen die met hem het 
leven wilden delen, toen hij alleen verder moest. 
En zo heeft Bernard Knaap, soms mopperend, 
maar vaak ook fluitend en zich inspannend om 
de mensen om zich heen te amuseren, zijn leven 
ten einde toe geleefd, gedragen door een rots
vast geloof in Gods voorzienigheid. Moge hij nu 
rust en vrede vinden bij God, voorgoed verenigd 
met zijn geliefde Jo. 

Voor uw belangstelling en medeleven willen wij 
U hartelijk danken. 

Ans Dekker 
Familie, vrienden en buren 


