
Ondanks zijn benauwdheid bleef hij geloven 
1n het leven, tot op het laatst bleef hij plan
nen maken. Even naar het ziekenhuis en 
met veertien dagen ben ik weer thuis. Het 
liep anders hij werd zich bewust dat er aan 
zijn !even een etnde kwam ... Aan alles komt 
een etnd", zet hiJ nog .......... "hebben jullie de 
deur op slot!" 

Ben, vader, opa bedankt voor alles. 

Voor uw medeleven en belangstelling na het 
overlijden en bij de uitvaart en crematie
plechtigheid van hem die ons zo dierbaar 
was, betwgen wij u onze oprechte dank. 

Annie, kinderen en kleinkinderen 

Doetinchem. april1997 



t 
In dankbare herinnering aan 

Ben Bisselink 
echtgenoot van 

Annie Frazer 

Vader werd op 16 november 1923 geboren 
te Zeddam. Hij overleed in het Slingeland 
Ziekenhuis te Doetinchem in de late avond 
van 18 april 1997 in onze kring, gesterkt 
door het Sacrament van de Ziekenzalving. 
Op 23 april 1997 namen wij afscheid van 
vader in de St. Martinuskerk van Wijnbergen, 
waarna de crematie plaatsvond in het 
crematorium "Siangenburg" te Doetinchem. 

Ben heeft een arbeidzaam leven geleid, dat 
in dienst stond van de medemens. Hij heeft 
lange tijd gewerkt als kapper op het 
Psychiatrisch Centrum Willibrord te Heiloo. 
De bewoners van dit centrum waren voor 
hem niet alleen maar "klanten" die geknipt 
of geschoren moesten worden. 
Op een speciale manier hield hij van deze 
mensen. Men nam graag bij hem in de stoel 
plaats, hij benaderde hen altijd met een 
lach, humor en respect. Hij probeerde hen 
ondanks hun handicap als zijn gelijke te 

zien. Hij hield van zijn werk en heeft dit 
meer dan 25 jaar kunnen doen. 

Hij hield van de natuur en was graag buiten. 
Na het werk trok hij graag met moeder de 
natuur in op de fiets en later de brommers. 
Stoeltjes mee en bij een leuk plekje zei hij 
dan: "Mam zullen we even een sigaretje 
roken", want daar genoot hij van. Even later 
trokken ze weer verder genietend van al wat 
het leven bracht. 

Ben was een fijne man voor mij, een zorg
zame vader voor zijn kinderen en een echte 
opa voor zijn kleinkinderen, op wie hij 
terecht trots was. Vaak werd zijn zorgzaam
heid echt bezorgdheid: "hebben jullie de 
deur op slot" vroeg hij steevast. 

Vader kende geen mensen die hij niet 
mocht. In minder goede trekken van de 
ander geloofde hij niet. Daarom gaf hij je 
liever honderdmaal de kans om te laten 
blijken wie je werkeliJk bent. Zijn glimlach 
heeft hij door alles heen behouden, ook toen 
zijn gezondheid achteruit ging. Over hem 
hoefde je je geen zorgen te maken, het gaat 
goed zei hij altijd. Hij wilde altijd geven met 
een lach en soms een traan. 
"De clown" speelde hij graag. 


