


In dankbare en bijzondere herinneringen aan 

<Bernaráus J[enárik,us <Eg6erink, 
Bernard werd geboren op 15 april 1935 in Losser. 
Hij groeide op in een groot boerengezin in de 
Lutte. 
Na de lagere school en ambachtsschool begon hij 
zijn loopbaan als (auto)monteur. 
Op 19 mei 1960 trad hij in het huwelijk met 
Marietje Bossink. Hij ging met Marietje wonen in 
het ouderlijk huis van Ma rietje, een kleine boerde
rij , waar ook de moeder van Ma rietje bleef wonen. 
Ze kregen 3 kinderen binnen het huwelijk en na 
het trouwen van de kinderen kwamen er 
5 kleinkinderen. 

Vanuit het ouderlijk huis van Marietje is Bernard 
begonnen met een eigen autoverhuurbedrijf en 
startte hij een autorijschool op. Later legde hij 
zich met zijn bedrijf vooral toe op de verhuur van 
diverse grondverzetmachines en begon hij ook een 
transportbedrijf. 
Bernard was een man van zoeken naar 
uitdagingen, hij streefde zijn principes na en was 
vasthoudend in het volbrengen van zijn doelen. 
Vanuit eenvoud gedacht had werk altijd zijn 
prioriteit 
Bijzonder belangrijk vond hij het dat zijn kinderen 
een goede opleiding genoten en zich zelfstandig 
zouden kunnen redden. 
Daarvoor gaf hij alle ruimte en adviezen. 

In 1980 raakte Bernard betrokken bij een auto
ongeluk. Dit bracht hem de nodige beperkingen, 
maar hij bleef zijn aandacht richten op zijn bedrijf. 
Vanaf 2005 moest hij meerdere ingrijpende 
hartoperaties ondergaan. Steeds meer moest hij 
aan anderen overlaten en dat viel hem erg zwaar. 
Maar hij bleef altijd bij het bedrijf wonen en bleef 
daardoor zeer betrokken. Hij kon maar geen 
afstand nemen. Vakliteratuur bleef hij bijhouden en 
tot het laatst wisselde hij daarover informatie uit 
met anderen. 

Hiernaast had hij ook nog een niet-alledaagse 
hobby: het houden van koeien. 
In de praktijk kon hij dat ook niet allemaal alleen en 
moest daar, tot zijn verdriet, ook steeds meer hulp 
bij vragen. 

Maar hij had alle tijd voor zijn kleinkinderen, die hij 
altijd zijn interesse toonde. Als hele kleine kleinkin
deren hielp hij ze te leren lopen en fietsen. 
En later, als daarom gevraagd werd, bracht ook 
hij de kleinkinderen van en naar sport, muziek of 
school. 
Het werd een bijzondere situatie: 's morgens kwa
men kinderen en kleinkinderen vaak naar Bernard 
en Marietje om daar de school- of werkdag te 
starten en w ie dat wilde, kon er ook het avondeten 
daar gebruiken. Het was er altijd een zoete inval. 
Er ging geen dag voorbij of hij zag eigenlijk alle 
kinderen van hem en ook op een groot aantal 
dagen van de week de kleinkinderen. 



Geestelijk was Bernard tot het laatst toe een zeer 
vitale man, maar lichamelijk waren er de laatste 
jaren steeds meer problemen. Verjaardagen en 
andere uitstapjes moest hij steeds meer 
achterwege laten. 
Steeds meer ziekenhuisopnames volgden in de 
laatste 2 jaar. Ondanks dat hij steeds meer 
inleverde bleef hij hoop houden op verbetering van 
zijn gezondheidssituatie. 
Na zijn laatste ziekenhuisopname van 6 weken 
geleden kwam hij naar huis, maar moest verpleegd 
worden. Tot het laatst toe had hij adviezen hoe het 
allemaal hel beste kon worden geregeld , maar hij 
voelde ook zelf steeds meer dat zijn lichaam het 
opgaf. 
Hoewel hij het vreselijk vond dat hij verpleegd 
moest worden, uitte hij er wel steeds meer zijn 
waardering voor. 
Op zijn uiteindelijk laatste dag, toen ook zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen bij hem waren, bleek het 
laatste beetje echt op en is hij rustig en tevreden 
ingeslapen. 

Wij willen iedereen bedanken voor de getoonde 
belangstelling , aanwezigheid en medeleven. 

Marietje, Paul, Joke, Irma, Jan, Arnold, Susanne. 
Roy, Tom, Nicol, Janet en Pascal 


