
Met liefde en dankbaarheid denken wij rerug aan 

BERNARD KRUIDERS 
echrgenoot van 

Helena MJria oude Ophuis 

Hij werd geboren te Markelo op 9 december 1907 en 
Is 17 Juni 19 7 5 overleden in her r k ziekenhuis van 
Oldenzaal. nog ge>rerkr door het Sacrament der zie
ken. Vrijdag 20 juni hebben wij af;cheid van hem 
genomen tijdens de Euchari>rieviering in de St. An· 
toniu,kerk waarna zijn l;chaam werJ begraven op het 
r.k. kerkhof van Oldenzaal . 

In de herinnerin9 \'an zijn vrouw en kmderen zal hij 
blijven voonleven als een hardwerkend en betrouw
baar mens, die zijn vreugde vond in de schoonheid 
van Gods >chepplng overal om hem heen. 
Her was hem eigen ahUd bezig te zijn, thuis op de 
boerderij of voor anderen die zijn hulp nodig hadden. 
Als kind heeft hU geen gemakkelijke Jeugd gehad. 
Twaalf jaar oud moest hij zljn ouder> al mls;en. Zijn 
familie heeft dit verlies naar best vermogen opge· 
vangen. War hij als kind zo node moesr missen, daar
in vond hij later z!Jn groorsre geluk. n.l . zijn gezin. 
Gelukkig getrouwd, waren zijn vrouw en kinderen de 
vervulling van zijn levensgeluk, en ouder geworden 
gingen zijn aandachr en hartelijkheid ulr naar ztin klein
kinderen die opa graag mochren Het deed hem sreeds 
weer goed zijn kinderen en kleinkinderen om zich 
heen re zien. 
Hij was een man van karakter en srerk geloof, war 
cor uiring kwam in zijn gevoel voor eerlijkheid en 
rechrvaardigheid. Toen hij onve1wachr In her ziek~n -

huis moest worden opgenomen. en de ernst van zijn 
ziekte inzag. was her hem goed het Sacramenr der 
zieken te ontvangen. Bewusr heeft hij dlr samen mer 
zijn familie meegemaakr. En hoewel ook voor hem 
de dood als een dief in de nachr Is gekomen - war 
ging her roch allemaal vlug, zo nog op her land 
aan het hooien en dan ineens doodziek - was h!) daar 
als Chrlsren goed op voorbereid 
Nu hij uir ons midden weg Is, bidden wij: God, wij 
danken U dar vader een langdurige en pUnlijke llekre 
bespaard is gebleven ; wij danken U voor alles war 
wij aan goede 7orgen van hem mochren omvangen. 
Maak vader rot een nieuwe men~ om voor alrijd re 
leven bij U. 'leem hem op in Uw eeuwige glorie 
waar ook wij eens onze besremming hopen te \'Inden. 

Voor Uw belangstelling en meeleven bU her over· 
lijden van mijn man. vader en opa ondervonden. 
zeggen wij U allen hartelijke dank 

Oldenzaal. juni r9 7 5 
Hengelosestraar 16 3 

Namens de familie : 
H. M. Krulders ·oude Ophuls 

"In Pace" Uitvaartverzorgina n.v" Oldenzaal. 


