
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



Dankbare herinnering aan 

BERNARD SCHILDKAMP 

Hij werd geboren te Enschede 
op 26 maart 1899. 

Sinds 13 maart 1985 was hij weduwnaar van 
Bertha Maria Engbers. 

Na een welbesteed leven is hij vol geloof 
opgegaan naar zijn verrezen Heer op 

8 april 1986. 
Na een plechtige Eucharistieviering in de kapel 

van het Dr. Ariënstehuis hebben wij zijn 
lichaam ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof 

te Glanerbrug. 

Het valt ons zwaar een jaar ná moeder nu ook 
afscheid te moeten nemen van onze goede va-
der en opa. 
Ook al was er sinds haar dood een grote leegte 
voor hem gekomen en verlangde hij er vurig 
naar om met haar in God weer verenigd te wor· 
den. 
In de bijna 50 jaar van hun gelukkig huwelijk 
was hij immers zo sterk betrokken bij haar veel• 
vuldig ziek-zijn. Zelf sterk van lichaam heeft hij 
dag en nacht gewerkt voor zijn gezin. 

Vol zorg en belangstelling voor zijn kinderen 
en kleinkinderen, had hij tegelijk altijd een har-
telijk woord over voor de vele mensen, die hij 
beroepshalve dagelijks ontmoette. 
Hij kon de tegenslagen in zijn leven aanvaarden 
in tevredenheid omdat hij blijmoedig was van 
aard, maar voorál omdat hij een man was met 
een rotsvast geloof. Een geloof, dat hij voort-
durend voedde door persoonlijk gebed en voor· 
al door het veelvuldig meevieren van de Heilige 
Eucharistie. 

Goede vader en opa: we zijn je dankbaar voor 
de wijze waarop je door je sterke persoonlijk-
heid ons het christen-zijn hebt vóórgeleefd. 
We bidden vol vertrouwen, dat Christus nu Zijn 
belofte gestand zal doen: ,,Goede knecht, over 
weinig waart gij trouw, over veel zal Ik je stel-
len: Ga binnen in de vreugde van uw Heer". 
(Mt. 25, 23) 
Spreek mét moeder voor ons ten beste voor de 
troon van de Allerhoogste! 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter ge· 
dachtenis aan hem. 

Kinderen en 
kleinkinderen. 


