


Vol fijne herinneringen kijken wij terug 
naar het leven van 

Bernardus Antonius 
Oude Sanderink 

Echtgenoot van: 

HENDRIKA BLOKHUIS 

Vader van: 

Ine, Ben, John, Ria, Chris, Lucie 

Schoonvader van: 

Peter, Ria, Riky, Ton, Henk 

Opa van: 
Bob, Tom, Rick, Ralf, Stef, Kyra, Katja, 

Emiel, Tim, Tessa, Josje, Elke, Joske 

Hij is op 14 oktober 1910 te Rossum (0) 
geboren. Hij overleed in het Verpleeghuis 
"Oldenhove" te Losser op 3 januari 1986. 
Zijn lichaam hebben wij op 8 januari 1986 
ter ruste gelegd op het parochiekerkhof 

te Rossum (0). 

Voor de vele blijken van medeleven en 
belangstelling, betuigen wij U onze op
rechte dank. 

Familie Oude Sanderlnk 

Een goede man en vader is van ons 
heengegaan. Voor ons was hij, Bernard, 
pa, opa, een hardwerkend man, voor wie 
niet gauw iets te veel was. Zijn leven stond 
in het teken van werken voor zijn gezin; 
als hij kon werken was hij op zijn best. 
Enigszins gesloten van aard, vooral in 
het uiten van zijn gevoelens, stond hij 
open voor anderen, die zijn hulp nodig 
hadden. 

Trots kon hij zijn op zijn kinderen en 
kleinkinderen. 

Op latere leeftijd genoot hij ervan om 
samen met zijn vrouw, in de auto of op de 
fiets, tochtjes te maken. Helaas was het 
hem de laatste jaren niet meer gegeven 
om deze hobby's nog uit te oefenen. 

Het laatste jaar van zijn leven moest hij 
i.v.m. zijn ziekte doorbrengen in Verpleeg
huis "Oldenhove", waar hij liefdevol werd 
verzorgd. Ook daar toonde hij zijn karakter 
was nooit lastig en hield zijn goede 
humeur. De dagelijkse bezoeken van zijn 
vrouw waren een grote steun voor hem. 
Vaak zongen ze samen liedjes, veelal de 
wijsjes van vroeger. Zelfs een der laatste 
dagen wist hij zachtjes te zingen: "Ver 
van alles waarvan ik heb gehouden". 

Pa, in onze gedachten blijf je altijd bij ons. 




