
De stilte van de natuur 
bewaart mijn laatste wens: 

wees goed voor elkaar. 



In liefde blijven wij verbonden met 

Bernardus Gerhardus Bloem 
(Bennie) 

echtgenoot van 
Marietje Kerkveld 

Bennie werd geboren op 26 december 1944 te 
lsidorushoeve, gemeente Haaksbergen. Gesterkt 
door het Sacrament van de Zieken is hij 25 juni 
2000 thuis gestorven, op 30 juni is voor hem de 
Eucharistieviering gehouden in de parochiekerk 
van de H. lsidorus te lsidorushoeve, waarna wij 
hem ter ruste hebben gelegd op het kerkhof van 
deze parochie. 

In het gezin, waarin Bennie als achtste van dertien 
werd geboren, was het heel gewoon, dat je je 
eigen verantwoordelijkheid wist te dragen. Bennie 
ging dan ook na de lagere school naar de am
bachtsschool om metselaar te worden. Niet ieder
een kon van thuis de boerderij overnemen. Maar 
Bennie bleef, terwijl hij aan het metselen was, zijn 
belangstelling houden voor het boerenwerk. En 
Bennie zag zijn kans schoon, toen bij de buren het 
perceel vrij kwam en hij er een huis met schuur op 
mocht zetten . In 1972 trouwde hij met Marietje: 
een nieuw gezin en een nieuw bedrijf. De eerste 
jaren nog halve dagen bij Screever, maar verder 
vormden Marietje en Bennie een duo, dat goed 
kon samenwerken en heel veel arbeidsvreugde 
heeft gekend. Ze bleven niet met z'n tweeën: 
Sandra, Karin en René werden geboren. Hiermee 
voelden Ma rietje en Bennie zich rijk. Je weet voor 
wie je werkt. Maar met de jeugd blijf je ook jong. 

Je leert erdoor met de tijd mee te gaan. Naast de 
jacht en de wekelijkse kaartavond brengen de 
kinderen met vriendinnen en vrienden thuis aflei
ding en gezelligheid. Want Bennie voelde zich , 
door de hyperventilatie, meer dan gewoon op 
thuis aangewezen. In zijn schuur en in de keuken 
was hij vertrouwd met zichzelf en met anderen. 
Deze beperking in zijn leven weerhield hem niet 
om tevreden te zijn en dankbaar voor al het mooie 
van het leven, waar hij met zijn humor van kon 
genieten. Het was ook de schuur, waar hij naartoe 
liep, toen hij bericht kreeg van de doktor, dat hij 
ongeneeslijk ziek was. Even zichzelf zijn. Maar 
daarna was Bennie open voor iedereen. Zonder te 
klagen deelde hij zijn ziekte met zijn gezin, met 
familie en buren, met vrienden en hulpverleners. 
Zijn pijn, zijn angst, maar ook zijn hoop wist hij bij 
bezoek met anderen te delen, terwij l hij ook na
dacht hoe alles moest wanneer hij er niet meer 
zou zijn. Dit heeft het afscheid onvergetelijk ge
maakt. Tijdens zijn ziekte is Bennie opa geworden 
van Niels. Dit was voor hem heel bijzonder. Dit is 
heel bijzonder geweest voor het hele gezin. Het 
begin en het einde van ons aardse leven zo dicht 
bij elkaar. Het geloof in het eeuwige leven is 
hierdoor bij Bennie misschien nog wel versterkt. 
Met vertrouwen, hoezeer het hem ook speet dat 
hij moest heengaan, heeft hij alles geregeld, wat 
hij nodig vond . En met vrede in zijn hart is hij 
gegaan. 

Bennie bedankt voor alles ..... en alles ..... . 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn man, onze papa en opa zeg
gen wij u onze oprechte dank. 

Fam. Bloem. 


