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In dankbaarheid 

denken we terug aan 

Bernardus Antonius 
Timmermans 
weduwnaar van 

Koosje Theodora Polman 
Hij werd op 23 november 1912 te Zeddam 
geboren. Na het Sacrament van de Zieken 
ontvangen te hebben, is hij op 13 juni 1997 
in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem 
overleden. Met de viering van de Eucharistie 
namen we afscheid van hem op woensdag 
18 juni d.a.v., waarna we hem begraven 
hebben op het kerkhof van de St. Martinus
parochie te Wehl. 

Reeds lange tijd liet de gezondheid van 
Bennie nogal te wensen over. Nog maar 
pas had hij, 33 dagen geleden, definitief 
afscheid genomen van zijn vrouw Koosje. 
Dat deed hem veel pijn en verdriet nadat hij 
ruim 57 jaar samen met haar het leven had 
gedeeld. Zonder haar had het leven niet 
zoveel zin meer. Vrij onverwacht kwam er 
een wending waardoor hij in overgave en 
dankbaar voor het leven zijn vrouw Koosje 
is gevolgd naar het definitieve leven. Daar 
mag hij samen met haar voor altijd ten 
diepste gelukkig zijn. 

Bennie is altijd een hardwerkende man 
geweest. Hij was de grondlegger van een 
bedrijf waar hij alles voor gedaan heeft en 
trots op was tot wat het nu, in handen van 
de kinderen, is geworden. Eenvoudig is hij 
begonnen: met de bakfiets ging hij er op uit 
om zo zijn waar aan de man te brengen. 
Zijn stelling daarbij was: "Je moet het vóór 
de middag verdiend hebben". Zo zette hij 
zich in voor een beetje welzijn en geluk 
samen met zijn vrouw Koosje Polman waar 
hij op 16 april 1940 mee trouwde. Samen 
deelden ze lief en leed en bouwden ze een 
gezin op van vijf kinderen, allemaal jongens 
waarvan ze er één na korte tijd weer moes
ten missen. Ze werden opa en oma van 
8 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. 
Naast zijn werk voor het bedrijf waar hij de 
grondlegger van was, ging zijn hart ook uit 
naar mensen in nood. Juist voor hen had hij 
niet alleen in de oorlog met gevaar voor 
eigen leven veel gedaan, maar ook later. 
Als hij maar even kon helpen, in welke 
vorm dan ook, dan deed hij dat. Daarbij 
was hij een thuisbasis voor pastoors, 
kapelaans, broeders en zusters, mensen 
die hier of in de missie werkten. Ze konden 
altijd op zijn hulp rekenen. "Wie het altaar 
bedient, moet er ook van leven'' , zo zei hij 
dan. Zo maakte hij samen met zijn vrouw 



ook een aantal verre reizen om hun missie
werk in ogenschouw te nemen. Bij dit alles 
had hij altijd verhalen en grapjes met een 
humoristische inslag. Daar genoot hij zelf 
ook intens van. 
Jarenlang was hij ook een actief en trouw 
lid van het kerkkoor. Gregoriaans lag hem 
na aan het hart en het oude vertrouwde van 
die kerk was hem heilig. 
Nog bezig om het afscheid van zijn vrouw 
te verwerken, wat voor hem ook een ople
ving betekende en hij weer een beetje van 
het leven kon genieten, kwam voor hem 
toch vrij onverwacht het levenseinde. Bijna 
aansluitend aan de Ziekenzalving ging hij 
van ons heen wat hij na het ontvangen 
daarvan min of meer aankondigde. Nu mag 
hij dan samen zijn met zijn vrouw Koosje 
om te delen in een volmaakt leven bij de 
Heer. Moge zijn onrustig bezig zijn, nu rust 
vinden. 

Voor uw blijken van medeleven en belang
stelling na het onverwachte afscheid van 
onze zorgzame vader en opa zeggen wij u 
allen onze oprechte en hartelijke dank. 

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 

Wehl, juni 1997 

Jij die ons allen zoveel liefde gaf. 
Je wist de kracht van humor 
ten volle te gebruiken, 
waardoor het mogelijk werd 
je levenslot tot op het einde te aanvaarden. 




