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Dankbaar gede~ken WIJ 

Sernardus Blankenau 

ecn:ge1oot van lv'ar a Ges, ra 8a'te:s 

HiJ werd in Denekamp geboren op 25 maart 1g17 Ge· 
sterkt door het Sacrament van de Zieken s hiJ 1n 
Oloerzaa over eden op ; 6 sep:ell'ber 1995. Biddeno 
heoben \'.lJ a'sche c va1 heil' genorner n oe St Ple· 
chefmusbasiliek op 20 septernber en hem oaarna te 
rusten gelegd op de begraafpraats te Oldenzaal. 

ZtJn s~erven doet ors t>ee terecht zeggen: 'Hetts vol· 
bracht' 1-'e: g ng n•et meer. h•r was op. Na vroegt.JCl g 
het Sacrament van de ZieKen ootvangen te hebben, IS 

htJ, preeJes een week na het herdenken van 43 geluk· 
ktge huwelijksjaren. rustig en vredig ingeslapen. 
Een lange lijdensweg heeft htj afgelegd, maar hij was 
altyd nee tevreden en dankbaar voor al ~es Noot zou 
htJ kfagera maar had een grote waardertng voor de net 
aflatende dagelt1~se zorg van zijn lieve vrouw d e voor 
hem als een dokter en verpleegster tegelijk was en die 
van haar kant dat al' es vanutt de liefde voor elkaar, van· 
zelfsorekend vood Toen ;n zijn even de tijd van wer· 
ken begoo kwam h~ bij Gelderman terecht waar h1j 
'stukkenkeurder' werd Maar vanwege het steeds 
slechter kunnen zien, moest hiJ al op 49-jarige leefttJd 

daarmee s:oppen. Dat betekende dat h~ :nu s ~warn 
en Zijn vrouw ging werken, 25 jaar. Zo goed en zo kwaad 
als het ging deed h1j wat werkzaamheden thu'S en in 
de tu" en zorgde dat het eten, waar de vcoroera d1n· 
ge'l a veer ge:roffen waren. 's mtddags k'aa' s:ond 
ZtJI'! zen we·d steeds s,ecn:er tot het totae o 1ahe10 
werd. Acht Jaar lang ts hij gebonden geweest aa'1 z 1n 
stoel. hetgeen totale afhankelijkheld betekende Maar 
ook toen <on htj gelukkig altiJd d:>or z rn vrouw verzorgd 
werden c e van haar ka'1t alt, d op de buren kon re!(e· 
nel" el" de aa:s:e t jd oo-< oo de hu o var. Thu,szorg 
Het was een zware opgave omdat a les a1t11d prec,es 
op liJd en uur moest gebeuren, vanwege de suikerz,ekte 
waar hij ook mee belast was. Bernard was een zeer 
gelov1ge man, die genecht was aan trouw kerKbezoek 
en toen dat n e: meer koo bete<ende de ke•krad10 voor 
hem een Kositlaar bezt zoa s ook de maande ,kse 
commun1e thu1s voor hem een feest was. 
In gelovig vertrouwen geven wij hem nu over 1n de han· 
den van God· die· 1efde is. BiJ Hem zal hij. die hier zo-
1aog 111ets meer kon z,en. nu voor altijd mogen wonen 
111 het vof:e licht 

Rust •n vrede. 

Voor uw bli;ken van belangstelling en medeleven d1e tk 
mocht ondervtnoen t'Jdens de z;ekte en na ~et over ;. 
den van m~n man. zeg ik u harte jk Clani<. 

M.G Blankenau-Bartels 


