
Dankt U ook nog eens In uw gebtld en H. Offer aan 

Bernardus Gerhardus Winkelhuis 
echtgenoot van 

Anna Geertruida Maria Snuverink ook Lansink 
Lid van het co/lectantencollege van de 

H. Marcellinus-parochie te Boekelo 

H11 werd geboren te Lonneker 18 Juli 1923 en overleed 
plotseling te Boekelo, tengevo/Qe van een noodlolliQ 
ongeval 28 december 1967. De 2e ;anuari 1968 d.a.v. 
hebben we hem ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof 

te Boekelo 

Eer,t Moeder, toen Vader, en nu Bernard. 
God oordeelde het beter hem tot Zich te roepen op een tijd. 
otlp, dal one men"lijk gesproken ontijdig leek. Maar we 
zouden do overledene in z•Jn lradltonele ooloolohouding 
oneer aandoen, wanne,, we in het plotselinge van God, 
oproep niet evenzeer Zlfn Vader zijn en Zijn goddelljke 
wljoheld wloton te erkennen. Bernard hield ven God en wa1 
trouw aan het geloof In God, wat zijn oudere hem hadden 
meegegeven. Dat wu hem lief, dat gal hij ook door aan zijn 
gezin Dagelljko verkerende in de tuin waar do bloemen 
ontloken en zoch weer naar de aarde bogen, dagelljks staande 
tepenover hot huls waar de kinderen geboren werden en 
de mensen hun laatste uren doorbrachten mediteorde Bernard 
over de zin van het leven en vond zlln rust In God en zijn 
geloof. Op weg naar zijn gezin, na zijn werk, riep God hem 
neer het Vaderhuis en vond hem niet onvoorbereid. 
Lieve kinderen, hoe zou Ik jullie in de hemel vergeten, 
waar ik reedt op aarde zoveel van jullie hield, Weeat ge· 
lukklg en helpt Mame. 
Lieve vrouw, weest geruot bedroefd, maar niet ontroest· 
baar, want In dit Vaderhulo beloken ik onzegbHr meer voor 
Jo, dan ik op Hrde voor je had kunnen zijn. Ik dank i• 
voor alle liefde en go•dheid voor mij 
Dierbare familie en vrienden, begeleidt me met Uw gebeden, 
Ik ben een beier leven Ingegaan. 

Mijn God ik vertrouw op U. 




