


Bedroefd , maar dankbaar gedenken wij mijn 
innig geliefde man, onze zorgzame vader en 
opa · 

1-Bernard ten Dam 
echtgenoot van 
BERTHA GOSELINK 

Hij is geboren te Beckum op 24 oktober 1913. 
Nog vrij onverwacht is hij van ons heenge
gaan in het ziekenhuis Stadsmaten te 
Enschede op vrijdagmorgen 14 apri l 1989, na 
het ontvangen van het Sacrament van de 
Zieken. 
Voor het laatst hadden we hem in ons midden 
op dinsdag 18 april i_n de kerk van de H. 
Blasius te Beckum, waarna wij zijn lichaam 
te ruste hebben gelegd op het parochie
kerl<hof. 

Nu Bernard, vader en opa zo onverwacht is 
gestorven hebben wij ineens te maken met 
een lege' plaats en een grote stilte. Hij had 
thuis de laatste tijd zo zijn vaste plaats aan 
de tafel bij het raam. 
Hij was iemand die veel liefhebberij had aan 
het boerenbedrijf, hield van de natuur en 
zijn vee. 
Al vroeg moest hij zijn werk uit handen 
geven vanwege zijn gezondheid . Dat heeft 
hem veel moeite gekost. Op de boerderij hield 
hij het liefst alles klein en overzichtelijk, maar 
dat kan helaas niet altijd . 
Eveneens had hij veel moeite met de snelle 
veranderingen in kerk en maatschappij . Kri
tiek hierop stak hij niet onder stoelen of 
banken. 

Bernard zag je vaak, toen hij het nog kon, 
·rondfietsen in de buurt , alles goed op
nemend en hier en daar een praatje makend. 
Een grote hobby van hem was al les wat met 
vroeger te maken had, en oudheden, vooral 
oude erven met hun families hadden zijn 
interesse. Hij werd hiervoor dan ook nog 
wel eens geraadpleegd . Als hij dan aan het 
vertellen kwam, kende hij geen tijd en wer
den de boeken en oude foto's er al gauw 
bijgehaald. 
Het laatste half jaar werd hij steeds meer 
geplaagd door zijn ziekte en was het mis
sch1ien erger dan hij heeft laten blijken. Hij 
zag er daarom erg tegenop om naar het 
ziel<enhuis te gaan. Stille hoop op beterschap 
werd hem daar ontnomen. 
Nu wij van hem afscheid moeten nemen, zijn 
wij dankbaar voor zijn leven, voor de mooie 
dingen die we samen hebben beleefd met 
hem in al die jaren. We zullen hem missen 
als een lieve man , zorgzame vader, een opa 
waar de kleinkinderen graag naar toe gingen. 
We vertrouwen hem toe aan God, die hem, 
zo geloven wij, verlost zal hebben uit zijn 
benauwdheden . In eenvoudig geloof heeft hij 
op God vertr-ouwd: Hij schenke hem nu het 
eeuwig leven. 

Wij danken allen voor de belangstelling en 
het medeleven tijdens de ziekte en na het 
over-lijden van mijn Heve man , onze vader en 
opa. 

FAMILIE TEN DAM 


