
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



Een dankbare herinnering aan 

BERNARD WORKEL 

weduwnaar van Annie Wipper. 

Hij werd geboren te Lonneker, 10 januari 1915 
en overleed te Haaksbergen op 7 maart 1991 

op de leeftijd van 76 jaar. 
Tijdens de uitvaartdienst in de Verrijzeniskerk 

hebben we afscheid van hem genomen 
op 12 maart 1991. 

Het leven van vader kende zijn ups en downs. 
Samen met moeder werkte hij vol toewijding in 
de kruidenierszaak aan de Bothof. Het zaken
leven bracht de nodige spanningen met zich 
mee, die binnen het gezin voelbaar waren. 
iedereen kende hem als het "driftige mannetje". 
Na 34 jaar hard werken vonden ze het genoeg en 
deden de zaak aan de kant om te genieten van 
een welverdiende rust. 
à hadden nu tijd om te klussen bij hun kinderen, 
familie en vrienden. 
11 Jaar genoten ze intens en vulden de tijd in met 
reizen, oppassen op de kleinkinderen en werken 
in en om het zomerhuisje in Haaksbergen. à 
waren trots op hun kinderen en kleinkinderen en 
waren vooral blij als de hele familie samen was. 
Na bijna 45 huwelijksjaren overleed moeder, haar 
heenQaan deed hem veel verdriet maar hij ging 
niet bij de pakken neer zitten en probeerde er het 

beste van te maken. Hij was steeds vaker in 
Haaksbergen en maakte daar vrienden waarmee 
hij menig gezellig uurtje doorbracht. 
Het laatste jaar van zijn leven bracht hij samen 
met Cor uit Australië aoor. Eerst bij haar in Au
stralië, het laatste half jaar in het zomerhuis,·e in 
Haaksbergen. Ze hadden veel plezier en voe den 
zich geluk~ig1 zijn plotselinge heengaan maakte 
daar een emae aan. 
Op een vroege lentedag, tijdens het hout zagen 
niet ver van het zomerhuisje, overviel hem de 
dood. In de omgeving die hem zo dierbaar was, 
zich voorbereidend op de volgende winter. 
Altijd maar bezig, lekker in z'n overall, hij ver
veelde zich nooit. Iedere week een vol pro9.ram
!11a, Hij kende zijn leeftijd maar dacht dat hij veel 
Jonger was. 
Hij bracht niet gemakkelijk zijn gevoelens onder 
woorden, praten over de dood kon hij niet, blijven 
leven dat was zijn doel en als hij moest sterven, 
dan maar snel, dat was zijn wens. 
Hij blijft in onze herinnering als een vader en opa 
die altijd een oplossing had voor elk probleem. 
Zijn zakelijke instinct, vechtlust en handigheid zijn 
een voorbeeld voor ons. 

Hiervoor lieve vader en opa zullen wij U altijd 
dankbaar blijven. 

'!'Jij danken U voor uw medeleven en belangstel
ling. 

Kinderen en kleinkinderen. 


