
Ter dankbare herinnering aan 

Bernard Anton Behrens 
echtgenoot van 

Susanna Jozefina Deterink. 
Hij werd geboren op 30 oktober 1910 
te Amt Hardenberg. Nog vrij onver
wacht overleed hij, na voorzien te zijn 
van het H. Oliesel, te Overdinkel op 
20 februari 1988. Op 24 februari d.a.v. 
is hij te ruste gelegd op het R.K. kerk 
hof te Overdinkel. 

Pa is onverwacht van ons heengegaan. 
Hoewel wij wisten dat wij dit konden 
verwachten, kwam de dood voor ons 
toch heel plotseling. Ook pa wist dat 
de dood hem zo kon overvallen, met 
deze angst heeft hij heel bewust ge
leefd ; dit maakte hem stil en in zich
zelf gekeerd : bijna niemand vermoedde 
hoe zwaar hem dit viel , want pa klaag
de niet en wilde niemand met zijn zorg 
belasten. 
Pa blijft in onze herinnering leven als 
een harde werker, zorgzaam voor ma, 
voor zijn kinderen en kleinkinderen. Pa 
heeft hard en goed gewerkt, daarbij 
heeft hij haarfijn aangevoeld hoe on
rechtvaardig arbeiders behandeld kun-

nen worden en hoe machteloos je als 
ondergeschikte dikwijls bent. Dit ge
voel van onrecht hem en zijn mede
arbeiders aangedaan, heeft hij zijn hele 
verdere leven met zich meegedragen ; 
dit heeft hem nooit meer losgelaten. 
Pa was een sobere, eenvoudige mens, 
die vrij objectief in het leven stond. Hij 
hield er niet van om het negatieve van 
een ander te belichten ; hij keek liever 
naar de positieve kanten. Hij stond al
tijd klaar voor een ander, hij hielp 
graag en weigerde nooit als iemand bij 
hem aanklopte; hij wilde een ander 
graag plezier doen. 
Wij zijn God dankbaar voor deze man, 
pa en opa en wij bidden dat hij nu in 
de vrede en vreugde van God mag 
leven. 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
betoond na het overlijden van mijn 
lieve man, onze pa en opa , betuigen 
wij u onze oprechte dank. 

S. J . Behrens-Deterink 
kinderen en kleinkinderen 


