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IN MEMORIAM 

Bernardus Johannes Oosterbroek 
echtgenoot van 

ANNA MARIA CHRISTINA DUIVELSHOF. 

Hij werd geboren op 26 september 1897 in De Lutte, 
gesterkt met de H.H. Sacramenten der Zieken is hij 
vred1e ontslapen op 27 maart 1987 in het ziekenhuis 
te Oldenzaal. Zijn lichaam werd ter ruste gelegd op 
het r .k. kerkhof van De Lutte op 31 maart d.a.v. 

De laatste tijd was te zien dat zijn aardse leven niet 
lang meer zou duren. Toch kwam zijn vredig ont· 
slapen voor ons, zijn vrouw en kinderen, nog plot
selone. 
"Werken is çezond" was het devies van Pa in zijn 
lange en arbeidzame leven. 
Eerlijkheid en rechtvaardigheid stonden daarbij hoog 
in zijn levensbanier. Over wereldse zaken, maar ook 
als diepgelovig mens over geloofszaken. had hij zijn, 
vaak uitgesproken eigen opvatting en mening. 
Discussies daarover ging hij, noch in de familiekring, 
noch daar.buiten, uit de weg. Integendeel, hij genoot 
daarvan zichtbaar. Daardoor en door zijn zaken was 
Pa in de gemeenschap van De Lutte een bekend 
persoon, alom bekend onder de naam "Bakkers
Bèrnd". 
IJdelhe id echter, maar ook luxe waren hem volko· 
men vreemd. In materieel opzicht was soberheid 
zijn bewust gekozen levensstijl. 
De laatste jaren liet het geheugen hem in de steek 
en namen zijn lichamelijke krachten af. Hij had er 
geen enkele moeite mee om dit, als een gegeven van 
God te aanvaarden. 

In grote tevredenheid bracht hij deze levensjaren 
door, dankbaar voor de liefdevolle verzorging die Ma 
hem gaf. 
En tijdens ziin slopende ziekte kwam er nooit een 
klacht over zijn lippen. 
Pa, we zullen je altijd blijven herinneren zoals ie 
was; een persoonlijkheid, hardwerkend, eerlijk en 
rechtvaardig, sober in alles en vooral ongecompli
seerd. Wij zullen je altijd dankbaar blijven voor de 
levenslessen die je ons, op jouw manier gaf en die 
ons i.n staat stellen het levenspad met Gods hulp 
op eigen kracht af te leggen. Wij zullen je blijven 
b~w'?nderen o.m je respect ~n genegenheid voor Ma, 
die JOU zo dienstbaar terz11de stond. Dat God je 
daarvoor ma11 belonen! 
We zullen je in onze gebeden blijven gedenken. Tot 
ziens in het Hemelse Huis. 

Voor uw blijken van medeleven; deelneming en de 
la•tste eer aan Pa bewezen, betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

M. A. C. Oosterbroek - Duivelshof 
Kinderen en kleinkinderen 


