
,.Rust nu maar uit, het lijden Is voorbij". 

t 
Wii met ons gedenken 

Bernardus Hendrik Zengerink 
echtgenoot van 

Catharina Lamberta Maria Bulthuls 

Hij werd op 1 juni 1902 in Hengelo ov geboren 
en na een langdurige verpleging In Verpleeghuis 
"Bruggerbosch" te Enschede overleed hij, gesterkt 
door het Sacrament der Zieken, eldear op 2 januari 
1985. Heden, 7 Januari 1985, bewijzen wij hem In 
een H. Mis In de H. Hartkerk de laatste eer en 
leggen we zijn moegestreden lichaam te ruste op 

de r. k. begraafplaats te Hengelo ov. 

Vader stichtte zijn gezin pas toen hij 44 jaar oud 
was. Geen wonder dat deze diepgelovige man, 
die uit een streng en ouderwets gezin stamde, 
moeilijkheden kende met het opvoeden van zijn 
kinderen. Hij was een man van weinig woorden, 
streng voor zijn kinderen, maar ook voor zichzelf. 
Zijn liefde voor zijn gezin kon hij moeilijk onder 
woorden brengen, zijn daden spraken boekdelen. 
HIJ zette zich volledig in voor zijn gezin en dwong 
door zijn autoriteit, maar vooral ook door zijn 
voorbeeld, bij ons allen respect af. 

Te vroeg lieten zijn verstandelijke vermogens hem 
in de steek. Vele pijnen heeft hij gekend, we ver
zorgden hem. we leefden met hem mee, maar we 

wisten niet hoe hem te troosten. We deden wet 
we konden en we waren gelukkig te zien hoe 
liefdevol hij werd verpleegd. Bij zijn doodsstrijd 
herkenden we weer onze vader van vroeger, ook 
al was hij psychisch niet meer aanwezig, hij vocht 
voor zijn leven. 

Wat vader In werkelijkheid heeft doorstaan kun
nen we alleen maar raden. We zijn de Heer 
dankbaar dat Hij hem rustig heeft laten ontslapen 
toen Hij hem bij zich riep. Voor vader zijn we 
bliJ dat hij zijn meer dan verdiende rust nu einde
lijk heeft gevonden. 

Moge hij In onze gedachten blijven voortleven 
zoals we hem vóór zijn ziekte kenden, streng 
maar zorgzaam, recht door zee, een vitaal man 
die op zijn manier van het leven genoot. 

Voor de vele blijken van medeleven bij het over
lijden van mlJn dierbare man, onze zorgzame vader 
en opa, zeggen wij U hiermede onze hartelijke 
dank. 

C. L. M. Zengerink-Bulthuis 
kinderen en kleinkinderen 




