
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Rudolphus Bernardus Fleer 
H.j werd geboren te Glane 14 decem
b~r 1goo. Z ijn kerkelijk huwelijk sloot 
hij te Brandlecht 24 januari 1929 met 

Charlotte Wilhelmine Grüner. 
Er waren besprekingen aan de gang 
over het aanleggen van een pacemaker 
toen_ de familie •s nachts werd opge: 
schrikt door het telefoontje . Pa s on
verwacht overleden: op Witte Donder
dag in de Stadsmaten te Enschede 
19 april 1g94, ' 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte. 
parochie te Losser werd hij begraven 
op 24 april 1984. 

De meeste Lossernaren kennen Bernard 
het beste, als de man, die in een lang
zaam tempo fietst, links en rechts kij . 
kend wat de vrije natuur hem dit keer 
te bieden heeft aan schoonheid, rust 
en geluiden. 
Telkens stapt hij van zijn fiets om met 
zijn v.e le ken nissen een praatje te maken. 
In stilte genoot hij daarvan. Hij was 
een tevreden man, die in vroegere jaren 
hard werkte in Duitsland, vanaf 1962 
8 jaren in Australie verbleef en daarna 
in Losser terugkwam om van zijn be-

vindingen smeuïge verhalen te vertellen 
Hij was trots op zijn gezin met 2 meis: 
jes en 3 jongens, ofschoon hij ook zijn 
tegenvallers moest incasseren. Maar 
omdat de familie Fleer uit de kop van 
Overijssel stamt, mag u er op rekenen 
dat de bekende Friese vasthoudendheid° 
o~k bij Bernard is terug te vinden in 
z11n geloofs- en levenshouding. Toe
geven kost moeite, vasthouden is meer 
mannelijk. Hij wilde graag lang leven 
en van het leven genieten. Daarom 
wensen wij hem toe . Zoek de Heer bij 
de doden niet, maar versta het steeds 
nieuwe lied met Pasen : de Heer is 
waarlijk opgestaan, alleluja. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame 
vader, schoonvader, grootvader en over· 
grootvader, betuigen wij u onze op· 
rechte dank. 

Ch. W . Fleer-Grüner 
kinderen, behuwd -, klein
en achterkleinkinderen. 




