


t Bedroefd om het verlies, 
maar dankbaar gedenken wij mijn man, 

onze vader, ?Choonvader en opa 

Bernardus Antonius Derkink 
echtgenoot van 

JOHANNA MARIA LI NTELO 

Bernard werd in Beckum op 16 maart 1910 
geboren. Op woens dagmorgen 9 maart 1983 
is hij plotseling van ons heengegaan , na 
het H. Oliesel te hebben ontvangen . Voor 

,> - het laatst hadden wij hem in ons midden 
tijdens de eucharistieviering op zaterdag 
12 maart, waarna wij zijn lichaam te ruste 
hebben gelegd op het R.K. kerkhof in 
Beckum. 

Misschien heeft hij zijn einde voelen na
deren, maar dat het zo plotseling zou 
gaan, hadden wij n i.et verwacht . Wel we
ten wij, dat de dood hem heel erg bezig 
hield. Hij ging liever niet meer uit, maar 
was ook bang alleen te zijn. Graag had 
hij mensen om zich heen en dan was hij
zelf ook rustiger. Al enkele jaren zei hij 
bij zijn verjaardag : Volgend jaar ben ik 
er niet meer, en onlangs gaf hij zelfs de 
datum aan : Ik haal 1 a pril niet meer! 
Misschien is het ook wel een wens van 
hem geweest om verlost te worden uit zijn 
benauwdheid, want de l aatste jaren waren 
voor hem heel erg moeilijk. Hij kon bijna 
niets meer. Waar hij vroeger zo van ge
houden had, het buitenleven , de jacht, 
heeft hij op moeten geven , evenals zijn 
werk al heel lang geleden. Dat was ook 
wel eens moeilijk voor zijn huisgenoten, die 
vooral de laatste tijd heel veel werk met 

îl>' 
.,:_/li;em hebben gehad. Hijzelf kwam niet veel 
\; veq!er dan bed en tafel. Voor h em was 

het ook moeilijk om zich te uiten , om te 
··•-,. z~g'gen wat hem bezig hield, al kw am het 

er ' wel eens uit met een gekke slag. We 
kunnen vermoeden wat hij geleden heeft 
aan het verlies van Harry in 1975. 
Al overvalt ons nu zijn plotselinge dood, 
toch mogen wij met een gerust ha rt zeg
gen: Voor hem is het goed zo. Zijn wens 
om adn tafel te sterven is bijna in ver
vulling gegaan. Hij is nu verlost uit zijn 
angst en benauwdheid en wij vertrouwen 
erop, dat God hem nu uitgenodigd heeft 
aan zijn tafel, het eeuwig gastmaal. Hij 
h eeft zijn 45-jarig huwelijksjubileum niet 
meer mogen beleven. Hij is, zo vertrouwen 
wij, voor altijd uitgenodigd aan h et brui
loftsmaal bij God. 

Allen, die met ons hebben meege leefd bij 
het plotselinge overlijden van mijn man, 
onze vaqer en opa, zeggen wij heel har
telijk dank. 

familie Derkink 

Beckum, maart 1983 




