
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Bernardus Titus Riesewijk 
die geboren werd te Losser 13 septem
ber 1908. Zijn kerkelijk huwelijk sloot 
hij te Losser 15 juli 1936 met 

Gezina Geertruida Evering. 
Over het zich niet goed voelen werd 
niet gesproken. Hij stapte uit bed zon
der iemand te storen, ging naar de 
keuken om in een stoel te rusten of 
.. . . . ging hij de Heer van leven en 
dood tegemoet ? Het was 27 januari 
1982 in de morgen, toen hij het H. 
Oliesel ontving. Op het kerkhof van de 
Maria Geboorteparochie te Losser werd 
hij begraven 29 januari 1982. 

Bernard was nog eens een goede man. 
Dat was hij thuis voor zijn vrouw, 
dochter en zoon. Zo kende men hem 
ook in de ruwerij, in de familie en in 
de buurt. Hij was geen man om ruzie 
te maken. iedereen gunde hij de ruim
te om zich te ontplooien. Hij leverde 
degelij k werk. Alles werd keurig ver
zorgd in en om zijn huis, in de tuin 
en bij zijn fel gekleurde kanaries. 
De kerkgangers zullen hem missen, 
want hij was er vast van overtuigd, 
dat God graag gevraagd wilde worden 

om te sterken en te verstevigen, wat 
wij in een zwak menselijk pogen tot 
stand proberen te brengen. 
Steeds zagen wij deze man en vrouw 
samen, in latere jaren op de tandem, 
ze konden elkaar niet missen, omdat 
ze elkaar zo goed begrepen. 
Jarenlang was hij collectant in zijn pa
rochie. Hij wist en geloofde, dat God 
alles vorderen kan. De mens zwijgt 
dan, want dit is goddelijk recht. Hi j is 
de Meester en wij de knecht. 
Bernard wil graag in dank ontvangen, 
wat Uw hand hem schenkt . 

Voor uw belangstelling en deelneming, 
betoond na het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader, schoonva
der en opa, betuigen wij u onze op
rechte dank. 

G. G. Riesewijk-Evering 
kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen. 


