
Nu weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt 
en buig mij" voor Uw Majesteit. 



Ter dankbare herinnering aan 

BERNARDUS HENDRIK~$ MASSELINK 

weduwnaar van 

Maria Aleida Steggink 

Hij werd op 13 november 1904 te Tub
bergen geboren. Hij ontving het Sacrament 
van de Zieken en is op 28 november 1984 
in het ziekenhuis te Oldenzaal overleden. 
Na de Uitvaartmis op 1 december 1984 
werd zijn lichaam begraven op het pa
rochiekerkhof te Beuningen (Ov.). 

Op 13 november j.l. heb ik in goede 
gezondheid met vreugde en dankbaarheid 
mijn 80 ste verjaardag gevierd met huis
genoten, familie en bekenden. Toen heb 
ik ook in mijn hart met een zekere vol
doening op het verleden teruggekeken. 
De weg naar het huwelijk en het gezin 
loopt niet bij iedereen gelijk; Vooral 
iemand, die medelijden heeft met een 
moeder van 5 kinderen staat voor een 
moeilijke opgave. Het is soms vallen en 
opstaan Daarom hebben we samen voor 
deze opdracht op 27 oktober 1931 voor 
het altaar de kracht hiervoor gevraagd. 
U, goede Vader, hebt mij niet alleen een 
gezond en sterk lichaam gegeven maar 
ook trouwe liefde om deze opdracht naar 
behoren te vervullen. Het was niet mijn 

aard om mijn innerlijke gevoelens aan 
anderen bekend te maken; U kent dé 
nieren en het hart van de mens. In de 
30-er jaren was het een hele opgave om 
een huisgezin met veel kinderen overeind 
te houden. Ik hield van de kinderen van 
mijn vrouw en van mij. Ik hield ook van 
de natuur en van de dieren; vooral het 
paard was mijn lievelingsdier. Wanneer 
ik onze kinderen het goede probeerde 
voor te houden, nam ik vaak mijn toe
vlucht tot de dieren. Je kunt van de 
dieren heel veel leren. Je kunt ook met 
dieren heel veel aan anderen leren. 
Goede Vader, ik ben tamelijk onverwacht 
door U opgeroepen. Maar ik was niet 
onvoorbereid. Ik neem nu afscheid van 
mijn dierbaren, mijn kinderen en klein
kinderen, en ook van mijn vrienden en 
bekenden. Een laatste groet aan allen: 

"Je kunt op deze wereld gelukkig zijn, 
ook zonder veel bezit". 

Voor Uw blijk van medeleven, onder
vonden na het overlijden van onze lieve 
vader en opa, zeggen wij U onze welge
meende dank. 

Familie Masselink 

Familie Bonnes 

Beuningen, december 1984 


