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Dankbaar willen we blijven denken aan 

Bernard Hesselink 
Bemardus Johannes Antonius 

echtgenoot van Truus Wiefferink 

Hij werd geboren te Lonneker op 
8 februari 1920. Op 21 juni 1999 overleed hij 
in het Verpleeghuis Twente Oost te Losser. 
We hebben afscheid van hem genomen op 

donderdag 24 juni in de Jacobuskerk te 
Enschede, waarna hij werd gecremeerd in het 

crematorium "Enschede" te Usselo. 

Zo plotseling is mijn lieve man en onze zorgza· 
me vader en opa gestorven. En nu al missen we 
hem. Toch willen we ook met dankbaarheid blij· 
ven denken aan wie hij was, voor ons allemaal. 
Bernard werd geboren als jongste zoon op een 
boerderij in Lonneker. De liefde voor de natuur, 
de tuin en de dieren, al vroeg geleerd, zou hem 
zijn hele leven kenmerken. Na zijn huwelijk in 
1953 met Truus Wiefferink kwamen ze in de 
stad te wonen, in Enschede. Ze kregen drie kin· 
deren en mochten later nog opa en oma worden 
van 7 kleinkinderen. Bernard was geen man 
van veel woorden, maar hij hield wel van gezel· 
ligheid, van mensen om hem heen, van helpen 
waar dat nodig was, tot in het bestuur van de 
speeltuin. 

Hij was heel handig en een pietje precies. 
Verder genoot hij van biljarten en lezen, van 
sport op de televisie en 's zomers van vakantie 
houden op een boerderij waar hij zich met zorg 
kon inzetten. Zijn leven lang heeft hij hard 
gewerkt, totdat z'n gezondheid problemen 
begon te geven. Daarna volgden er gelukkig 
nog wel een aantal goede jaren. Pas de laatste 
5 jaar ging onze vader en opa verder achteruit. 
Zo goed en zo lang mogelijk heeft moeder en 
oma nog voor hem gezorgd, totdat het echt te 
zwaar werd. Het laatste half jaar was er voor 
hem een goede verzorging in het verpleeghuis 
in Losser. Daar is hij ook, onverwacht vlug, 
maar wel in alle rust gestorven. 
Vader en opa Bernard, bedankt voor wat je voor 
ons betekend hebt. We blijven van je houden en 
aan je denken en we willen graag alle goede 
dagen met jou in onze herinnering bewaren. 
Moge jij nu rust en verlichting vinden bij God, 

voor altijd. 

Voor uw meeleven met mijn man en onze vader 
en opa, en met ons in deze dagen van afscheid, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

G.J.W. Hesselink-Wiefferink, 
kinderen en kleinkinderen. 




