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Om in ons hart te bewaren, denken wij aan mijn 

lieve vriend, onze broer, zwager en oom 

Bernard Scheffer 

Hij werd geboren te Glane op 4 april 1919. Na 
voorzien te ziin van het H. Sacrament der Zie
ken, is hij na een langdurig lijden over1eden te 
Enschede in het ziekenhuis M.S . Twente. 

Bernard was een serieus mens. die het leven 
ernstig nam. Hij wilde er iets moois van maken. 
Voor zichzelf, maar ook voor anderen die hem 
lief waren. 
Daarbij wilde hij niemand te kort doen. Bernard 
bezat de gave om anderen voor zich in te ne
men. door zijn belangstelling en goedheid. Bij de 
ernst, was voor hem ook de humor bel<>ngrijk. 
Zo wist hij zichzelf en anderen overeind te hou
den. Vooral tijdens zijn benauwdheid, pijn en 
verdriet. 

Hij hield van gezelligheid met zijn geliefden en 
vrienden. 
Zijn geloof betekende veel voor hem en daar mo
gen wij, die achterblijven de vruchten van pluk
ken. 
Ook hield hij veel van de natuur. Als hij door de 
mooie natuur gereden werd genoot hij met volle 
teugen van de bossen, de bloemen en de vogels. 
Daar was hij zeer dankbaar voor. Ook was hij 
zeer dankbaar voor de liefdevolle verzorging van 
Marie, familie en vrienden. 
H11 was zichtbaar ontroerd na de Ziekenzalving, 
wat voor hem een feest was. 
Maar hij was er zich ook van bewust, dat het af
scheid langzaam naderde. 
Nu is Bernard binnengegaan in het Huis van ziin 
Hemelse Vader. 
Moge hij daar onze voorspreker z11n. 
Bernard, bedankt voor alles. 
Na de zware strijd, mag je nu rusten in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven ti1dens de ziekte 
en na het overlijden van mijn beste vriend, onze 
broer, zwager en oom. betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

Mw. Leunge-Nijkamp 
Familie Scheffer 
Familie Zurthof 
Familie ten Welde 
Familie Oortman 
Familie Nuys 


