
groot was je inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons 



lichamelijk goed toe in staat en deed zij het met liefde, 
zoals zij regelmatig zei . 
Zoals gezegd kon pa zijn emoties moeilijk uiten. Maar 
in de laatste periode van zijn leven liet hij toch steeds 
meer zijn gevoelens blijken voor de goede zorgen die ma 
hem gaf. 
Heel plotseling is nu aan zijn leven hier een einde geko
men. Maar wij blijven dankbaar voor alles wat hij voor 
ons gedaan en betekend heeft. 

Pa was een heel gelovig man. Wij mogen er dan ook op 
vertrouwen dat hij nu voor altijd gelukkig is bij Cod. 
Moge hij rusten in vrede. 

Dag Ben; dank voor al die goede jaren samen. Je was 
voor mij een fijne man met het hart op de goede plaats. 
Dag Pa; dank voor alle goede zorgen, hulp en aandacht. 
Het was fijn dat jij onze pa was. 
Dag lieve opa; dank je wel voor alle belangstelling en 
het plezier dat we samen gehad hebben. 

Voor uw meeleven en belangstelling danken wij u allen 
heel oprecht. 

Almelo, juni 1998 
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Zijn plaatJ is keg, Z'Jjn stem zwijgt, 
maar in ons hart blijft hij voortleven 

als ten onvtrgtttlijkt echtgenoot, vadtr en opa. 

In dankbare herinnering 

Bernardus Antonius 

Besselink 

Hij werd geboren te Albergen op 4 april 1920. Op 
26 augusrus 1952 trouwde hij met Maria Johanna 
Janssen, waarna zij in Almelo gingen wonen. Hun leven 
werd verrijkt met twee jongens: Jos en Marcel. 
Na ruim 45 jaar lief en leed gedeeld re hebben aan de 
Deldensesrraat overleed hij daar op 6 juni 1998. Na de 
afscheidsviering in de St. Chrisroffelkerk werd zijn 
lichaam gecremeerd, 10 juni d.o.v. 

Pa groeide op als een van de jongsten uit een groot 
gezin. Hij had een gelukkige jeugd bij zijn ouders, 
broecs en zussen op de boerderij. 
In zijn gezin was hij heel zorgzaam en had hij een groot 
verantwoocdelijkheidsgevoel. Hij was een man van wei
nig woorden. Hij had een duidelijke mening, maar kon 
zijn gevoelens moeilijk uiten. Hij wilde niemand 101 lasc 
zijn en vocht het liever alleen uit: nuchter en relative
rend; hec leven moest doorgaan. 
Pa hield ineens van het leven. De natuur in al zijn facet
ten kon hem enorm boeien. Hee zijn in de natuur en 

het kijken naar natuurfilms op de TV, hij kon er zó in 
opgaan. Hee Nijceesbos had aan hem een heel trouwe 
bezoeker. Jarenlang maakte hij er dagelijks een wande
ling. Hier deed hij ook voornamelijk zijn inspiratie op 
voor zijn tweede grote passie: het schrijven van gedich
ten. Daarin kon hij ook zijn emoties kwijt. Die hobby 
werd nog belangrijker na zijn eerste hartinfarct in 1980. 
Ruim 25 jaar heeft Pa gewerkt op kantoor bij Buijvoecs. 
Hij voelde zich heel nauw betrokken bij die bedrijf. 
Toen hij vanwege zijn ziekte moest stoppen -pas 60 jaar 
oud- was die voor hem een hacd gelag. Hee vroeg een 
grote omschakeling. 
Gelukkig vond hij snel een nieuwe invulling voor zijn 
leven: zijn eerste kleinkind werd gebocen. Hij vond vol
doening in het maken en repacecen van speelgoed. Hij 
heeft veel op de kleinkinderen gepast, als dat nodig was. 
Hij probeerde door spelletjes zijn grote liefde voor de 
Nederlandse taal op hen ovec ce dragen. 
Hij werd een ideale klusjesman in en om het huis, maac 
ook bij de kinderen en kleinkinderen. Hij genoot van 
zijn kanaries. Hij kreeg bij zijn huis een groentetuin. 
Van de opbrengst deelde hij geregeld uit. Het was tege
lijk een goede plek voor sociale contacten: menig praatje 
ontstond, leunend op de steel van de schoffel of hark. 
Hee nationale en internationale nieuws volgde hij op de. 
voet, waarbij hij regelmatig zijn ongerustheid liet blij
ken over sommige situaties in de wereld. 
Lief en leed delen mee elkaar. Het klinkt zo gewoon. 
Maar de laatste jaren kwam de werkelijke betekenis van 
die gezegde pas goed naar boven. Doordat de gezond
heid van pa steeds verder achteruit ging moest hij , hoe 
vervelend hij die ook vond, steeds meer een beroep doen 
op hulp van ma. Gelukkig was zij er zowel geestelijk als 


