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Bernadette wilde dat het volgende in haar gedachtenisprentje 
zou komen. 

Ze is beschermd opgegroeid, als tweede in een gezin met vijf 
kinderen. Het verlies van haar vader, toen ze 23 jaar oud was, 
vormde een groot gemis en had een blijvende impact op haar. 
Ze was toen inmiddels met Leo getrouwd en zijn werkkring 
bracht hen in 1985 naar Limburg. Daar zijn Tom en Martijn 
geboren . Terug in Twente werd de zorg voor haar schoon
moeder opgenomen. Hier werd in 1990 Marijke geboren. Na 
meerdere verhuizingen kwam het gezin tien jaar geleden in 
Delden te wonen. 

Op de vraag wat ze ooit wilde worden, zegt ze, een mama! 
Ze genoot van het moederschap. Dat de kinderen indertijd 
voor studie op kamers gingen was voor haar erg wennen. Het 
liefst had ze iedereen graag om zich heen. En wat had ze nog 
graag oma willen worden. Een klein zonnekind-popje voor 
het kindje kon nog net gemaakt worden. 

Bernadette kon genieten van de wisseling van de seizoenen; 
herfst en winter hadden haar voorkeur. Ze zat graag buiten 
tijdens een herfststorm, met de jas aan luisterend naar .het 
ruisen van de wind in de bomen. Ze hield van naturel en kon 
dicht bij zichzelf blijven. Een groot gevoel voor rechtvaardigheid 
kenmerkte haar. Wanneer ze thuis was brandde er een kaarsje 
voor Maria, haar grote voorbeeld. 

Het fatale bericht, begin mei, greep diep in maar toonde ook 
snel haar kracht. En daarin nam ze haar gezin mee. Op 7 juni 
heeft ze de ziekenzalving ontvangen. Kaarten en bloemen 
vulden wekenlang de woonkamer. 

Het was voor ons gezin fijn om de laatste weken zoveel 
samen te zijn. Ze heeft zich, in vertrouwen op God maar 
met diepe pijn om los te moeten laten, kunnen overgeven. 
Ik heb vertrouwen, zei ze, en dat moeten jullie ook hebben! 
Wat zullen we elkaar gaan missen. 

Delden, juni 2015 

Dank voor al uw medeleven. 
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