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Zwijgzaam .. . stil en zonder vragen 
wilde jij je ziekte dragen. 
Je vocht met al je levenskracht 
voor elke nieuwe dag en nacht. 
Zo ben je langzaam .. . moegestreden 
uit ons midden weggegleden. 
En na een dappere maar ongelijke strijd 
uit je leven bevrijd. 

In dankbare herinnering aan 

BERNARD ELLENBROEK 
echtgenoot van Fien Winters. 

Hij werd geboren op 10 oktober 1924 
in Lemelerveld. 

Hij stierf op 23 april 2000 
na een liefdevolle verzorging 

aan de Mr. v. Manenstraat 8 te Beckum. 

Als wij als kinderen proberen een indruk achter 
te laten over de persoon van vader dan schieten 
woorden tekort en spreken gevoelens meer dan 
woorden! 
Wij willen vader in herinnering houden als een 
zorgzame man, vader en opa die in de omstan
digheden van z'n leven 'n sterke persoonlijkheid 
uitstraalde. 

Samen met moeder heb je vele gelukkige maar 
ook moeilijke jaren doorgemaakt. 
Soms vond je het moeilijk te zeggen wat er leef
de in je hart. 
Voorzichtig dachten jullie al aan het 50 jarig hu
welijksfeest maar dat zal niet meer mogelijk zijn. 
Je hebt altijd hard gewerkt voor je gezin. Je vond 
het erg belangrijk dat het vooral ons goed ging, 
waarin ook wij in studie en werk ons waar moes
ten maken . 
Vol trots kon je vertellen over je kleinkinderen. 
Wanneer zij in je buurt waren dan straalde je ge
zicht, en alle aandacht ging naar hen. 
Vader je laatste boodschap was: "Zorg goed 
voor moeder." 
Zo stond je als gelovig mens dienstbaar in het 
leven. 
Na het Sacrament der zieken te hebben ontvan
gen, ben je op Paasmorgen rustig ingeslapen. 
Ook na de dood blijf je in onze herinnering als 
een lieve man, vader en opa. 

Voor de vele blijken van belangstelling, onder
vonden tijdens zijn ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa 
zeggen wij onze hartelijke dank. 

Fien Ellenbroek - Winters 
Kinderen en kleinkinderen 


