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Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Bernardus Joseph Oosterbroek 

echtgenoot van 

Susanna Euphemia Nolten 

Hij werd op 31 maart 1920 in De Lutte geboren. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is 
hij op 5 maart 1998 van ons heengegaan. 
Na de Uitvaartviering in de kerk van de H. 
Maria-Geboorte in Losser, hebben wij hem daar 
op het kerkhof te rusten gelegd op 9 maart. 

Bernard Oosterbroek was in hart en nieren een 
natuur-mens. 
Nu hij is overleden lijkt het alsof er een grote 
indrukwekkende boom is omgevallen. 
Er is een geweldige leegte gekomen bij ons in 
huis. Maar niet bij ons alleen, want bij zeer velen 
was hij erg gezien. 
In alle bescheidenheid heeft hij grote indruk 
gemaakt in zijn werk bij de vroegere WBO, als 
werk begeleider. 
Hij verstond de kunst om tactvol met iedereen 
om te gaan. 

Ook de brandweer had een ~rote plaats in zijn 
hart en zijn levenlang heeft hiJ zich met collega's 
verbonden gevoeld. 
Maar bovenal was hij een man die - naast 
vervelende kwalen de laatste jaren - een groot 
geluk uitstraalde. 
Meer dan 47 jaar waren we zeer gelukkig 
getrouwd en toen we ruim 5 jaar geleden naar 
de Koopsweg verhuisden beviel hem dat zo 
goed, dat hij b11na nooit meer in Losser is terug 
geweest. 
Daar midden in de natuur kon hij zijn hart 
ophalen, buiten zitten met alsmaar ruimte om je 
heen temidden van ons allen. 
Juist daarom zullen wij hem zo missen. En 
tegelijkertijd weten wij van elkaar dat wij in zijn 
geest samen verder zullen ~aan. 
Vol dankbaarheid leggen wiJ hem in de handen 
van God zelf, die nu voor hem zal zorgen. 

Hij moge rusten in vrede. 

Voor uw meeleven in de laatste jaren, voor uw 
aanwezigheid bij zijn uitvaart en begrafenis zijn 
wij U zeer dankbaar. 
U bent een echte steun voor ons geweest. 

S. Oosterbroek - Nolten 
Marianne en Johan 
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Rianne 


