
In dankbare herinnering aan 

BERNARDUS EGBERTUS KOSTERS 

echtgenoot van 

HERMINA MARIA HORST 

Hij werd geboren op 22 oktober 1915 te Gammelke. 
Voorzien van het Sacrament der Ziekenzalving overleed 
hij 2 februari 1990 in het Gerardus Majellaziekenhuis te 
Hengelo (Ov.). Op 7 februari 1990 werd hij te ruste 
gelegd op het parochiêle kerkhof te Deurningen. 

Toen wij hoopten dat mijn geliefde man en onze vader 
door menselijke wetenschap en kunnen verlichting en 
opleving in zijn ziekte zou vinden, kwam voor ons op pijn
lijke manier aan het licht dat hij aan het einde van zijn 
aardse leven was gekomen. 
In de Ziekenzalving hebben wij samen rond hem vol 
vertrouwen zijn leven in Gods handen Qelegd; wij 
hoopten op herstel, maar mochten ons óok getroost 
voelen door de sterke gedachte dat het sterven niet 
alleen een somber einde is, maar dat het tegelijk óók 
voor Bernard de blijde overgang is naar een nieuw leven, 
naar eeuwige Vrede, een eindeloos volmaakt bestaan. 
Deze gelovige gedachte liep ook als een vaste draad 
door zijn hele leven. Hij genoot volop van de natuur, was 
vertrouwd met de aarde en heeft zijn hele leven lang 
enorm veel werk verzet. 
Samen met zijn beminde vrouw, in wie hij zoveel steun 
mocht vinden, heeft hij voor zijn gezin en kinderen een 
bloeiend bedrijf opgebouwd: Dat was zijn lust en leven 
tot het laatste toe. 

Het was intens fijn dat hij zich met al zijn gaven kwijt kon 
en dat hij bij zijn kinderen zoveel waardering mocht 
ervaren. De gewone zorgen en moeilijkheden wist hij 
goed te verwerken, ermee te leven en altijd weer in 
goede zin te boven te komen. Met zijn blijde humeur en 
levensinstelling was hij geliefd bij zijn vrouw, kinderen, 
kleinkinderen en familie. 
Hij had een open hart en was gastvrij voor allen die hulp 
nodig hadden, zoals in donkere oorlogstijd . Hij zocht het 
goede en heeft zodoende enorm veel goeds gedaan! 
Plichtsgetrouw en vol liefde tegenover medemensen, 
diep gelovig en vertrouwend in God: Zo is hij door het 
leven gegaan, van jongsaf aan tot het laatste 
levensmoment op aarde. 
Vol dankbaarheid zullen wij hem in herinnering bewaren 
en vol vertrouwen geven wij hem uit handen in de 
handen van God, bij Wie hij nu volmaakt thuis is. 
Wij zijn bedroefd om zijn heengaan, om de lege plaats 
thuis en in familieleven; "Nij mogen ons ook verblijd 
voelen door onze gelovige overtuiging: Bernard is nu 
helemaal thuis en in dat hemelse Vaderland zullen wij 
elkaar ééns wederzien in een onsterfelijk geluk en vrede 

'Beste 'Eemará: rust in (joá 'J/reáe! 

Voor uw blijken van belangstelling na het overl ijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vaderen opa, zeggen wij 
u hartelijke dank. 

H.M. Kosters-Horst 
kinderen en kleinkinderen. 


