
Hij noerl mij naar malmn , 
maar ik kan rusten; 
Hij mkmikl mijn z iel. 

P:i 22 ,2 ·J 



Herinnering aan onze onvergetelijke man 
en goede vader 

BERNARDUS FRANCISCUS 
UIT HET BROEK 

echtgenoot van 

Hendrika J. M. Bolhaar 
Hij werd geboren in De Lutte op 20 febr. 1916. 
Tijdens zijn ziekbed werd hij regelmatig ge
sterkt met het lichaam van Christus. Gesterkt 
met de H.H. Sacramenten der zieken gaf hij 

,"op 3 januari 1976 zijn leven terug aan zijn 
Schepper. Op 7 januari d.a.v. vond zijn Uit
vaart plaats in De Lutte, waarna de crematie 

volgde in Usselo. 

Aan de vooravond van Driekoningen J 976 
was hij moegestred en, de man. di e wij vooral 
tijdens zijn ziekte leerden kennen als een man 
met een groot geloof, niet overdreven, maar 
die voelde zijn God nodig te hebben bij de 
strijd om het leven.; een man met veel humor, 
ook in de beroerde momenten. een man met 
een geweldige wilskracht en ijver, een man . die 
de laatste tijd voor zover hem dat kon, nog 
genoot en genieten kon en wilde van het le
ven en zijn vrouw, die hem zo geweldig ver
zorgde, mee uit nam om wat te rijden. 
Een gelukkig huwelijk, waarin hij de goede, 
zorgzame en ook bezorgde vader van een 
groot gezin was, die zijn taak op aarde nog 
niet af vond maar, zoals de wijzen gaf hij zijn 
geschenk aan God : het grootste dat een mens 
geven kan : zijn leven. 

God geve hem de beloning voor zijn liefde, 
arbeid en zorg, aan ons tevredenheid en dank
baarheid en de kans om zijn voorbeeld in 
ons door te laten gaan. 

Onze Vader - Wees gegroet 

Voor Uw blijken van medeleven en deel
neming, die wij mochten ontvangen bij 

het overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader, behuwdvader en opa zeg
gen wij U onze 

oprechte en hartelijke dank 

H. J. M. Uit het Broek-Bolhaar 
Kinderen, behuwd-

DE LUTTE, januari 1976 

Rhododendronlaan 6 

en kleinkinderen 


