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Ter dankbare herinnering aan 

BERNHARD MENTINK 
echtgenoot van DINIE POELMAN 

Vader werd op 26 maart 1911 in 
Borbeck {Old.) geboren. 

Na een welbesteed leven la hij, gesterkt door 
de sacramenten van de kerk. op 7 oktober 1983 

in het ziekenhuis te Hengelo Ov overleden. 
Op 12 oktober waren we m d• O . L. Vrouwekeri< 
bijeen voor zijn afscheid. Daarna hebben we hem 

te rusten gelegd op het r k keri<hot 
te Hengelo Ov. 

Vader was altijd één en al zorg voor ons alle
maal. Op de eerste plaats voor moeder, maar 
ook voor zijn eigen ouders en vooral voor ons. 
zijn kinderen, Is hij altijd heel goed geweest. 
Hij wl 'de je overal mee helpen. Toen we klein 
waren, heeft hij dag en nacht voor ons gewerkt. 
totdat hij tot zijn spijt niet meer mocht werken. 
We hebben zoveel aan hem te danken! Ook van 
zijn kleinkinderen hield hij ontzettend veel. Met 
zuinigheid en vlijt bouwde hij veel op, maar hij 
kon ook Intens van het leven genieten. Hij was 
greag buiten in de natuur, hield van zijn tuin. 
wandelde graag en genoot van de bossen voor
al In zijn geliefde Sauerland. 

Een jaar voor ziJn dood ging een langgekoes· 
terde wens in vervulling Hij maakte toen de 
reis van zijn leven naar Rome. Wat heeft hij 
daar van genoten! 
Veder kon moeilijk alleen zijn. HIJ kon ook niet 
tegen ruzie en onenigheid, h~ stond graag met 
iedereen op goede voet en wilde niets liever 
dan dat ieder In vrede met elkaar leefde. Daar· 
voor stelde hij zichzelf op de achtergrond. HIJ 
verborg zijn eigen pijn en klaagde nooit 
Toch waren de laatste jaren van zijn leven 
moeilijk. Hij heeft veel geleden en zag erg 
tegen het einde op. In de kring van ons gezin 
ontving hij toen het sacrament van de zieken, 
waaruit hij veel kracht putte. Heel bewust heeft 
hij van ons afscheid genomen. "Dag allemaal" 
waren zijn laatste woorden. Daarna is hij In alle 
rust door de poort van de dood binnengegaan 
In de wijde ruimte van Gods licht. 
Moge hij daar nu voor altijd in vrede zijn . 
Lieve man en vader, dank je wel voor alles, 
wat je voor ons bent geweest. We vergeten je 
nooit. 

Voor Uw meeleven tijdens de ziekte en na het 
heengaan van mijn lieve men en onze dierbare 
vader en opa, zeggen we U van harte dank. 

8 . G M. Mentlnk-Poelman 
kinderen en kleinkinderen 

Hengelo Ov. oktober 1983 


