
In dankbare herinnering aan 

BERNARDUS JOHANNUS 
WILLIBRORDUS RUDDE 

Hij werd geboren op 12 november 
1939 te Enschede. - Na een langdu
rige ziekte is hij. gesterkt door het 

Sacrament van de zieken, op 12 au
gustus 1983 van ons heengegaan. 

In de H.Geestkerk hebben we ti1dens 
een Eucharistieviering op 17 augustus 
afscheid van hem genomen, waarna 
de crematie plaats vond te Usselo. 

Tegenover niets staan wij zó machte
loos. dan tegenover het mysterie van 
de dood. - Wij allen zijn bedroefd om 
het sterven van Bennie. 
Zijn levensweg is dikwij ls vol zorgen 
geweest. maar zij die Bennie gekend 
hebben weten, dat hij ondanks teleur
stellingen en ziekte, een opgeruimd 
mens was. 
Zijn humor en zijn opgewektheid bleef 
hij behouden. - Hij was een rustige 
man, die voor anderen klaar stond, 
om. waar mogelijk was. - met zijn vak
kennis-. anderen te helpen. 
Monique en Sandra betekenden alles 
voor hem. Vol belangstelling leefde 
hij altijd met hun mee en niets was 
hem teveel als het om hun ging. 

De laatste paar jaar heeft hij gevoch
ten voor zijn leven. samen met zijn 
kinderen. familieleden en vrienden. 
maar ook vaak eenzaam in zijn eigen 
omgeving. - Hij hoopte dat zijn ziekte. 
na de eerste behandeling. tot stil
stand zou komen. - Hij klaagde echter 
nooit, ook niet toen zijn krachten zó 
afnamen dat hij in "'t Kleyne Vaert" 
verpleegd moest worden. - Dankbaar 
bleef hij voor elk bezoek, elke kleine 
attentie. 
Voor ons die achterblijven kan het een 
troost zijn. dat wij Bennie de woorden 
van Paulus aan zijn leerling Timoteüs 
in de mond mogen leggen: " Ik heb de 
goede strijd gestreden. de wedloop 
voleind, het geloof bewaard. Nu wacht 
mij de krans der gerechtigheid, waar
mee de Heer. rechtvaardige Rechter. 
mij zal belonen op de .grote dag' en 
niet alleen mij . maar allen die met 
1iefde uitzien naar Zijn komst." 

(2 Timoteüs 4. 7-8) 
Bidden wij in geloof, dat de Heer van 
alle leven Bennie mag opnemen in 
Zijn Hemelse Woning. waar hij in vre
de mag leven. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte 
en na het overl ijden van Bennie. dan
ken wij U hartelijk. 

Monique. Sandra 
en familie. 


