


In dankbaarheid gedenken wij 

BERNARDUSJOHANNES 
OLDE HENSKEN 

"PROOD BEERND" 
echtgenoot van 

MARIA HERMINA EEUWER 

,,•. Hij werd geboren te Haarle op 1 oktober 1904. Op 2 
juli 1942 trouwde hij met Marie Eeuwer. Ze kregen 
l 5 kinderen: 4 zonen en 11 dochters. 

Voorzien van het Sacrament der Zieken overleed hij 
thuis , in zijn vertrouwde omgeving, op 22 april 1998 
te Ambt Delden. Op 27 april d.a.v. hebben wij 
afscheid genomen tijdens de gezongen uitvaartviering 
in de St. Stephanuskerk te Bornerbroek, waarna we 
hem te ruste hebben gelegd op de R.-K begraafplaats 
aldaar. 

Bernard was een bescheiden mens die zonder ophef 
en in alle eenvoud zijn werk heeft gedaan. Het was 
voor hem en Marie hard werken op de boerderij, voor
al lichamelijk. Samen stonden ze voor de zorg van 
hun grote gezin en, ondanks de soms karige middelen, 
mocht niemand tekort komen. Mede door de wijze 
waarop zij aan hun ouderschap vorm hebben gegeven 
kon er een sterke onderlinge band groeien, waarvan 
Bernard tot het laatst toe heeft genoten. Ook de 
kleinkinderen behoorden vanzelfsprekend tot die 
kring en hij zag ze graag om zich heen. De boerderij 
was zijn lust en zijn leven. Hij hield van wat groeide 
en bloeide en hij was trots op wat, mede door zijn toe-

doen, tot stand kwam. Paarden waren zijn hobby en 
omdat hij veel met deze dieren omging en ervan hield, 
had hij zich een gedegen kennis van paarden eigen 
gemaakt. 
Bernard had in menig opzicht een sterke eigen 
mening, welke hij ook kon volhouden. Hij was stand
vastig. Hij bleef graag op de hoogte van het nieuws 
en het weer, hield van voetbal, luisteren naar de radio 
en TV kijken en hij legde graag en met enig fanatisme 
een kaartje . Naast de zorg voor het eigen gezin en 
bedrijf kon hij ook meeleven met het wet en wee van 
anderen. Menigeen vond bij hem een luisterend oor 
en wat hem werd verteld was bij hem veilig. Waar 
nodig hielp hij anderen voort, ook in de buurt. Bij dit 
alles had Bernard een groot geloof, waarin hij veel 
steun in zijn leven gevonden heeft. Trouw kwam hij 
zijn plichten na en ging hij zijn kinderen daarin op 
gedegen wijze voor. De laatste zes jaren werd zijn 
lichamelijke en vooral zijn geestelijke vitaliteit vrij 
snel minder. Hij raakte zichzelf gaandeweg kwijt en 
had extra aandacht nodig. Dankzij de zorg en nabij
heid van Marie en kinderen heeft hij zijn leven in zijn 
vertrouwde omgeving mogen afronden. In geloof aan 
zijn Schepper, die hem na zo'n welbesteed leven zal 
zeggen: "Goede knecht, ga binnen in de vreugde van 
uw Heer". 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling tij
dens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
man en onze zorgzame vader en opa, zeggen wij u 
onze oprechte dank. 

M.H. Olde Hensken - Eeuwer 
kinderen en kleinkinderen 


