
.Ga binnen trouwe knecht, 
in de vreugde ... • (Matt. 25, 21) 

Met dankbaarheid blijven wij denken aan 

BERNARDUS HANSTEDE 

echtgenoot van 

ALEIDA MARIA GORTEMAKER. 

Hij werd geboren te De Lutte op 27 mei 
1905 en is, gesterkt door het Sacrament 
der Zieken, overleden in her ziekenhuis re 
Oldenzaal op 18 september 1981. 
Zijn lichaam hebben wij op 22 september 
d.a.v. te rusten !:leiegd op het parochieel 
kerkhof te Denekamp. 

Toen vader en moeder crouwden was hun Ideaal : 
'n Groot gezin, waar de hechte band van liefde, ver
draagzaamheid en hulpvaardigheid zou bestaan; 
Waar ieder in een blij ontspannen sfeer 1ou kunnen 
leven en werken; 
Waar In geloof adn God kon gebeden worden, op 
Zijn hulp vertrouwd en gedankt; 
Waar de kinderen In tevredenheid en blijheid zouden 
opgroeien en de weg zouden vinden naar een geluk
kige toekomst •... . 
Dat ideaal heeft vader hard werken gekost en veel 
zorgen; maar heeft hem ook veel vreugde bez. rgd . 
Hij was samen met moeder en kinderen gclukk.g in 
zijn gezin. Vol godsdienst1in en geloof wisr hij een 
voorbeeld re zijn van bid~en en werken. 
Vol ijver en werklust zette hij zir': •n om voo~ zijn 
groot gezin de kosr te verdienen. maar zijn llch2me
lijke gezondheid dwong hem vroegtijdig zijn vas1e 
werkbaan in de textiel op te geven. 

Hij vond dan zijn ontspanning in zjjn liefhebberijen 
en in de natuur. met wat daar bloeir. leeft en zingt. 
Ups en downs ontbraken ook in dit leven niet Blij 
vierden onze ouders verleden jaar nog hun 4 5-jarig 
huwelijksjubilé, dat zelfde jaar eist van hen ook de 
aanvaarding van een groot kruis, n. l. het heengaan 
van hun zoon Alfons. 
En dan komt dit vrij plorselinge en onverwachte af
scheid. dat ons al lemaal veel pijn doer. We hadden 
hem nog lange Jaren gegund tussen ons, waarin hij 
tevreden en blij terug kon zien op wat hjj samen 
met moeder had mogen verwezelijken, meelevend 
met zijn kinderen en kleinkinderen, waarop hij zo 
trors was. 
Dit heengaan van vader doet ons veel pijn, maar als 
gelovige mensen weten wij, dat her voor hem de 
volwoing is van zijn mooie leven hier bjj ons en het 
begin van een nieuw bestaan bij God, die zegt: 
,Kom maar, goede knecht, want je was trouw".""' 
Lieve vrouw, ik dank je voor al die liefde, die steun 
en die zorgen. B!jna 50 jaren hebben we alles ge
d~eld en hebben veel voor elkaar kunnen betekenen. 
Ik ben Je erg dankbaar. 
En ook jullie, mijn kinderen met jullie gezinnen, 
dank voor Jullie hartelijkheid. Weest goed voor moe
der en voor elkaar, want dat is de basis van geluk, 
blUheid en tevredenheid. 
Vader voor alles dankend, bidden we nu: 

Heer, geef hem de eeuwige rust bij U 

Dank voor uw gebed en medeleven. 

Familie Hanstede 

J. Benneker - koster - Denekamp 


