
Ter dankbare herinnering aan 

BERNARDUS STROOT 

sinds 1977 weduwnaar van 
Hendrika Boswerger 

Hij werd geboren te Tubbergen 29 april 
1896, vestigde zich later in Weerselo, en 
werd vader van 5 kinderen. Hij heeft heel 
hard gewerkt voor zijn gezin, in de moei· 
lijke crisisjaren en de zware oorlogsjaren, 
waarin hij grote gevaren heeft doorstaan, 
die hij wonderwel heeft overleefd. 
Hij was een vurig voorvechter voor de Ka· 
tholieke zaak, vooral in de Katholieke Ar· 
beidersbeweging en op politiek gebied in de 
Kath. Volkspartij. Kerk, geloof en gods· 
dienst stonden altijd bovenaan in zijn leven, 
en daarin vond hij kracht en inspiratie voor 
zijn veelbewogen activiteiten. Ook toen hij 
de leeftijd der sterken bereikt had, was hij 
in het Sint Josephhuis bij allerlei gelegen· 
heden de woordvoerder. 
Het heengaan van zijn vrouw in 1977 was 
voor hem een hele zware slag, en ook het 
laatste jaar in het tijdelijk verblijf in Olden· 
zaal vanwege de nieuwbouw van het Sint 
Josephhuis was voor hem een ware beproe
ving: zijn hart lag in Weerselo. 

Met veel vreugde mocht hij nog de eerste 
steen inmetselen voor het nieuwe gebouw, 
maar daarna ging het met zijn gezondheid 
steeds verder achteruit. 
Met volle overgave heeft hij temidden van 
zijn dierbaren de H. Sacramenten der zie· 
ken ontvangen. In alle rust en vrede is hij 
van ons heengegaan op 4 juni 1983. 
8 Juni d.a.v. hebben wij, na eerst in de Re· 
migiuskerk God gedankt te hebben voor 
zijn inspirerende voorbeeld, zijn lichaam 
neer gelegd op het R.K. Kerkhof van Weer· 
selo, waar hij nu rust met zijn dierbare 
vrouw in de blijde verwachting van het eeu· 
wig leven bij onze verrezen Heer Jezus Chris· 
tus. 
Vader, moeder, opa en oma, U bent ons 
prachtig voorgegaan, bidt nu in de hemel 
tot God, dat ook wij uw voorbeeld mogen 
volgen, en trouw blijven aan ons geloof tot 
het einde toe, om eens weer met allen sa· 
men te zijn bij onze goede Vader in de he· 
mei. 

Voor de blijken van belangstelling onder· 
vonden na het overlijden van onze vader en 
opa, zeggen wij U hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 




