
In dankbare herinnering aan 

BERNARD SLAG 
geboren op : 14 ju l i 1912 i e Enschede 

overl eden 22 februari 1988 in Hengelo 

gehuwd met: JO DEN RIDDER 

We voelen zijn plotsel ing ht.engaan uit ons mid
den aan als een stekend en pijnlijk verli es. Groot 
is onze verslagenheid en diep ons verdriet. 
Maar door all e verdriet en tranen heen bewaren 
we aan vader en opa een hele fijne en mooie 
herinnering. Teiamen met moeder, die zijn oog
appel was, zijn steun en toeverlaat in alles. 
heeft hij zich vol zorg en toewijding ingezet voor 
ons gezin . Zijn kleinkinderen droeg hij op handen 
en hadden een ui tgel ezen plaatsje in zijn hart . 

Wie ons gezin van nabij gekend heeft weet dat 
zorgelijke tijden niet aan ons voorbij gegaan zijn. 
Vader moest tijdens de oor log onderduiken en 
alsof di t nog niet genoeg was kwam daar nog 
eens een keer bij dat ons huis tengevolge van 
een bombardement totaal vernield werd. Ze 
moesten helemaal opn ieuw beginnen. Maar mel 
een nooit aflatende zorg en liefde hebben vader 
en moeder zich door deze moeilijke periode 
weten heen te slaan. 

Maar zijn acti eradius strekte zich verder uit dan 
al leen maar zijn gezin. Hij is één van de mede
oprichters geweest van de voetbalvereniging 
N.S.H., want voetbal len zat hem 1n het bloed. 
Velen ook heeft hij voortgeholpen en met raad 
en daad bijgestaan. Hij kon tegen niemand nee 
zeggen. Het woord nee kwam in zijn vccabu lai re 
niet voor. Waar hij kon helpen l iet hij dat niet 
na. 

Hij kon zi ch intens verheugen ook over de kleine 
dingen van het leven. Stereotiep was zijn u it
drukking. Wat hebben we het samen toch mooi. 
Wie zich zo weet te verwonderen en te ver
bazen. d ie weet en beseft dat al les in het leven 
j e ten diepste gegeven en geschonken wordt. 
Vader beleefde dat zo en daarom was hij ook 
een dankbaar mens. 

En wat w~ hier ook niet onvermeld mogen laten 
was zijn diepe geloof in God en Christus. Hij 
wist zijn leven ten diepste gedragen en ver
ankerd in God zijn Schepper en Heer. 

Onze dank voor al les wat hij gedaan en betekend 
heeft, wi llen we gelovig samenvatten en neer
leggen in di t gebed: 

Heer. geef hem de welverdiende rust 
en neem hem op in Uw Koninkrijk . 

Voor uw blijken van medeleven betoond na het 
p lotsel ing overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader. schoonvader en opa, zeggen 
wij U hartelijk dank. 

J. F. M. Slag-den Ridder 
kinderen en kl einkinderen 


