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Dankbare herinnering aan 

Bernardus Gerhardus Timmerhuis 
echrgenoot van 

GEZlENA JOHANNA HULSMEJJERS 

Hij werd geboren te Lattrop op 28 april 1917 
en overleed geheel onverwacht zaterdag. 
avond 15 december 1990 We hadden hem 
20 dec. voor het laatst in ons midden tij· 
dens de viering van de Eucharistie, waarna 
wij hem begraven hebben op her kerkhof 
van de St. Nicolaasparochie te Denekamp. 

Die zaterdagmiddag toen Bernard Timmer. 
huis op jacht ging groetre hij z'n lieve 
vrouw met de woorden: .Ma, ik ga weg·. 
Wie van ons had kunnen vermoeden dat dit 
zijn laatste woorden zouden z!jn. Hij is weg. 
gegaan en niet meer thuis gekomen. Diepe 
droefheid bij allen die hij zo nabij was. bij 
zonder zijn gezin, familie, buren en vrien
den van de KV Dorpboer en de jacht. 
Hij was een mens om van te ·houden. die 
levensvreugde uitstraalde en afkerig was 
van conflicten en moeilijkheden. Hij die zo 
van de natuur hield en van alles wat daar 
groeit en leefr is in die natuur gestorven. 
Hij die 'n buitenmens was. overviel de dood 
buitenshuis. Zijn goede hart begaf het. 

We hadden pa zo graag bij ons willen hou
den. hem van de bouwplannen van het 
nieuwe huis mee laten genieten maar vooral 
hem getuige laren zijn van het verdere Ie. 
ven van z!)n kinderen en hun gezinnen. 
bi1zonder de kleinkinderen. waar hij zo ziels
veel van hield. Maar her meest zal pa ge
mist worden door ma. 4 December mocht 
pa ma's 65sre verjaardag nog vieren met 
de hele familie en de buurt. waar hij een 
echte naober was. 
We kunnen nier qeloven dat zijn leven nu 
voor eens en altijd voorbij is. 
We geloven dat 't licht van Kerstmis hem 
het eeuwige Licht zal schenken en dat hij 
mag rusten in vrede. 
God, die hij zo rrouw gediend heeft zal 
hem zeker opgenomen hebben in Zijn Rijk. 
Daar willen wij deze dagen bijzonder om 
bidden. 
Pa. bedankt voor alles wat je voor ons 
gedaan hebt. 

Voor de vele blijken van medeleven na het 
plotseling overlijden van mijn innig gelief. 
de man. onze zorgzame vader en lieve opa, 
zeggen wij U onze hartelijke dank. 

Familie Timmerhuis 


