


Een dankbare herinnering aan 
Bernard Niemeijer 

echtgenoot van 
Dinie Jonkman 

H11 werd geboren 27 april 1929 te Raalte. Ge
sterkt door het Sacrament der Zieken 1s hij 19 au
gustus 1994 overleden en 22 augustus hebben 
w11 hem begeleid naar het crematorium Kranen
burg te Zwolle. 

Een man om van te houden, 
een vader waar je op kon vertrouwen, 
een opa om mee te spelen, 
een gezellige man en vriend voor velen. 
Bernard, bedankt hiervoor, 
in gedachten leef je bij ons door 

DANKBETUIGING 
Voor uw blijken van medeleven tijdens de jaren 
van ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
man en onze zorgzame vader en opa danken wij 
u oprecht. 

Dm1e Niemei1er-Jonkman 
Kinderen en kleinkinderen 

Allen die Bernard hebben gekend, zullen goede 
en warme herinneringen aan hem bewaren. 
Bernard was een rechtvaardig en een goed gelo
vig mens. Een man recht door zee. Hij hield niet 
van klagen. "Dat doe ik óók niet", zei hij nog na 
35 jaar lang ziek te zijn geweest De laatste jaren 
was hij de hele dag druk doende met zichzelf: 
tweemaal per dag spuiten, bloedsuikers meten, 
vele medicijnen slikken en vier maal per dag mer
spoeling. 
Met zijn vrouw Dinie was hij bijna 38 jaar geluk
kig getrouwd. Zo vaak zei hij: "Zonder haar kan 
en wil ik niet verder leven." De zes kinderen wa
ren zijn rijkdom Trots was htj dat hij zo'n moot 
gezin had. Ook met de zeven kleinkinderen was 
hij erg gek. Met hen had hij zo graag willen stoei
en en ravotten. maar door zijn ziek-zijn ging dat 
niet. Graag ging hij uit, vooral naar zijn " Zussie" 
of naar familie en de vele kennissen. 
Kaarten was z11n grote hobby, zelfs al was het 
ook midden op de dag. Daarnaast hield h11 kana
ries . die hij zo goed mogelijk verzorgde. Hij ging 
ook graag met zijn karretje boodschappen doen. 
maar nog liever ergens een mop vertellen of een 
praatie maken met oud-collega's van de Resa 
We hopen dat Bernard nu gemeten mag bij z11n 
ouders en famihe, die hem z11n voorgegaan en 
bidden dat wij hier de moed en de kracht kunnen 
vinden om samen naar zijn voorbeeld door te 
gaan. 
Dag en nacht stond moeder voor vader klaar. 
Wij, kinderen, hebben daarvoor diepe bewonde
ring en zijn heel dankbaar, dat z11 hem steeds zo 
liefdevol heeft verzorgd. 


