
Ter dankhare nagt>rlat'htenis aan 

Johannes Hermannus Bernsen 
rchtgenoot van Alida .Johanna Ooste•baan, 

eerder \'an Anna :\1argarrtha ('olmer. 

Hij werd 7 maart 1903 geborrn te Emm<'n. 
Op 28 februari j.l. overleed hij plotseling in 
het R.K. Zrekenhuis dr Wrrz<'nlanden l<' 
Zwolle. 
Op woensdag r; maart 1981i hebhrn wij zijn 
lichaam te ruste gelegd op het paroclur . 
kerkhof te Slagharen. 

Geheel onwrwacht is vader ons ontvalhm. 
Hel kort tevoren afgelrgd hrwek aan hl•m 
hlrrk het afschetd te zijn geweest. Vanzelf· 
sprekend komt zo'n plobeling strrven als 
Pen harde ~chok aan. Maar vader zelf b ml't 
onvoorberetd gestorven. Sinds de dokter 
hem de ernst van zijn ziektr had meegedeeld, 
heeft hij na een innerlijke Mrijd dit krurs 
aanvaard en zrch in God~ hand gegeven. 
\'ol dankbaarheid mogen wc terugzien op 
zo'n trouwl' vader en echtgenoot. Ook ZIJn 
leven kende natuurlijk teg('nslagen en ont· 
goochelingen. maar dr laatste 15 jaar herft 
htj samen met zijn echtgenote een mooie 
oude dag mogen genieten rn zich kunnen 
wijden aan t.ijn grote hobby, het tuiniert>n. 

\'ader was l'en man van weinig woorden en 
het respect voor de ander weerhirld hem 
ervan over een ander iPt.~ kwaads te vertellen. 
Samen lwhhrn zij een zinvol en vrij onbe
kommerd leven mogen letden. l\ u vadrr van 
ons is heengegaan. doet dtt vanzelfsprekend 
pijn en laat hij ern leegte na, die niet te vullen 
is. Maar we willen on!. troosten rn sterken 
met ons grloofsgegeven, dat de dood, het 
sterven nit>t het einde is, maar de ovrrgang 
naar een nieU\\ lcwn bij de Heer, die ook tot 
vader zegt; kom. trouw<' kne<·ht. gij ~ijt ge
trouw geweest. Ik zal mijn trouw aan je 
bewijzen. En 111 dit gelovig vertrouwen willen 
wij voor en tot vader bidden, dat hij in dt> 
gemrensehap met (;oct ons zal stt>unen en 
helpen in onze dagelijkse nodt>n en zorgen. 
Lte\C man. vader en opa, bedankt voor je 
vriendsehap en trouw in on~ midden en blijf 
ons bij cl<' lleer gedenkrn. Leef nu 111 (;ods 
vrede. Amen. 

\'oor de v!'lf' blijken van medt>lewn tijdens de 
ticktr en na her overlijdl'n van mijn lieve 
man, vader f'n opa zeggt•n wij u allen hartc
lijk dank. 

Namens de familie. 

mC\Touw 13ernsen-Oosterbaan. 


