
t In dankbare herinnering aan 

Bernardus Gerhardus Spenkelink 
weduwnaar van 

Hendrika Veldhuis 

Geboren te Ambt Delden op JO september 1914 
Overleden te Stad Delden op 3 april J 995 

Pa was een sociaal, nuchter en hardwerkend mens. 
In een bijna 40- jarig huwelijk heeft hij een voldaan 
leven gdeid. Voor hem en moeder stond zijn gezin 
altijd voorop. Ook voor zijn klein- en achterklein
kinderen was hij een echte opa. 
Naast zijn werk bij Hazemeijer hield pa veel van het 
slagersvak. Dat heeft hij altijd met veel liefde 
gedaan. 
Zelf gaf hij nog aan dat hij overal terug kon komen 
zowel in werk- als privésfeer. De mensen waren 
gek met hem. 
Op 23 april 1984 kwam pa na een ernstig ongeluk 
alleen te staan. Dat was voor hem en ons allen zeer 
moe.ilijk en verdrietig. Toch vond hij weer de 
kracht om een nieuw leven op te bouwen. In de 
relatie die hij toen kreeg heeft hij voor zijn gevoel 
nog mooie jaren gehad. Weg met de brommer of 
de snorfiets, kaarten, zingen bij het ouderenkoor, 
een borreltje op zijn tijd, twee schitterende vakan-

ties, pa je was en bleef een echte levensgenieter. 
In augustus 1993 werd pa ongeneeslijk ziek. Tij
dens zijn ziekte ontstond er een afstand in zijn 
relatie. Die afstand werd vlak voor zijn dood voor 
hem schrijnend bevestigd. Opname in het zieken
huis was onvermijdelijk. Jouw grootste wens wa~ 
echter om thuis te komen en te blijven in de 
nabijheid van jouw kinderen. Thuiskomen zoals jij 
dat altijd kende bleek plotseling niet meer te kun
nen. Door kracht en doorzettingsvermogen van ons 
allemaal is jouw wens uiteindelijk toch in vervul
ling gegaan. Soms hadden we het gevoel dat we je 
een beetje kwijt waren geraakt. maar de laatste 
weken kregen we je weer helemaal terug. De 
liefdevolle verzorging samen met de wijkzusters 
heb jij zeer gewaardeerd. Jammer was het dat we 
niet allemaal samen afscheid hebben J...ïJnnen ne
men. Onze troost is dat je heel rustig bent ingesla
pen. 

Pa en opa we zullen jou missen, 
we zijn trots op jou. 

Wij danken iedereen die op de moeilijke momen
ten met ons verbonden waren. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 




