
Dankbare herinnering aan 

BERNARDUS HENDRIKUS BUSSCHER 
Hij werd geboren te losser op 13 augustus 

1900. In een goed huwelijk met 

JOHANNA ANTONIA MARIA GEERTRUIDA 
BOLHAAR 

werden hun tien kinderen geboren. Hü 
overleed plotseling te Denekamp > maart 
1983. We hebben zijn lichaam te rusten 
gelegd op het kerkhof van de Nicolaaspa · 
rochie op 7 rnaart d.o .v. 

Bernard Busscher was een bekende persoon 
in Denekamp. Voor alles was hij een lieve 
man, een zorgzame vader en fijne opa . 
Als aannemer van beroep had h[j 'n mees
' ;oog voor bouwkunst was sociaal voelend 
voor z[jn medewerkers en z[jn hart lag va · 
ker bij het menselijke dan bij het zakelijke. 
Samen met moeder had vader veel zorg 
voor zijn gezin. Als diep gelovig man richt· 
te hij zijn aandacht op 'n degel[jke katho
lieke opvoeding van zijn kinderen. 
De parochiekerk droeg hU een warm hart 
toe en waar zijn advies en hulp gevraagd 
werd stond h[i klaar om het kerkgebouw 
te verfraaien. 
Toen z[jn gezichtsvermogen alsmaar min
der werd bleef h[j z'n humor bewaren. HU 
klaagde nooit en was moeder dankbaar 
voor haar hulp en b[jstand . 

Daarom doet het ons pijn hem te moeten 
misgen, maar we z[jn ook dankbaar dat wij 
hem zolang in ons midden mochten heb
ben en voor de mooie levensavond die hij 
gekregen heeft. 
Samen hebben vader en moeder vreugde 
beleefd aan het leven van hun kinderen, 
kleinkinderen en sinds kort van twee ach· 
terkleinkinderen en samen genoten ze van 
de natuur in het mooie Twentse land. 
Ons geloof zt>gt ons dat Bernard Busscher 
dit aardse leven nu verwisseld heeft met 
een nieuw leven, waar het licht nu volop 
voor hem zal schijnen. 

Hij ruste in vrede . 
Moeder Maria. behoud ons in uw bescher
ming . 

Voor uw deelneming . ondervonden na het 
overl[jden van onze beminde echtgenoot. 
vader. behuwdvader en opa. betuigen wij 
U onze oprechte dank. 

Familie Busscher 

Denekamp, maart 1983 

J. Benneker - kosler Denekamp 


