


Ter dankbare herinnering aan 

BERNO MATHEUS MARIA HUISKES. 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 25 februari 
1945 en is overleden te Oldenzaal op 13 april 
1978, tijdig gesterkt door het H. Sacrament der 
Zieken. Tijdens de gezongen Eucharistieviering 
in de parochiekerk van de H. Antonius van 
Padua aldaar hebben wij maandag 17 april 
d.a.v. afscheid van hem genomen. waarna cre· 
matie te Usselo. 

Wij zijn getroffen door het overlijden van mijn 
dierbare zoon en onze broer. zwager en oom. 
Sociaal voelend en meelevend stond hij altijd 
voor anderen klaar. Als er prohlemen waren, 
konden wij bij hem terecht. Hij was erg at
tent en liet de mensen in hun waarde. Door 
zijn vele werk gunde hij zich weinig tijd om 
van het leven te genieten. Zijn ontspanning 
vond hij vooral in het luisteren naar klassieke. 
muziek. 
Van Berno kunnen wij zeggen. dat hij diep 
gelovig was en kerkelijk. In navolging van moe
der had hij een grote devotie tot de H. Jo1ef 
patroon van de arbeid en van de stervenden. 
Toen hem 't werk onmogelijk werd vanwege 
zijn ziekte. heeft hij vol vertrouwen tot de H. 
Jozef gebeden om 'n goede uitkomst. Het gaf 
hem de troost. die wij in 't volgende gedicht 
verwoord vinden. 

.Als alles afgenomen is. 
gezondheid en de moed te leven. 
de kracht om .ergens naar' te streven. 
dan weet ik. dat het uur gekomen is, 

dat mij geen kans meer wordt gegeven 
een laatste keer mijzélf te zijn 
en ondanks ziekte. ondanks pijn. 
nog even te genieten van mijn leven. 

Als alle hoop vervlogen is. 
dat ooit genezing wordt gevonden. 
tel ik mijn leven in seconden. 
omdat de dood zonder meedogen is : 

met tijd en eeuwigheid verbonden 
verbreedt de grens zich tot oneindigheid. 
want vreugdevol en in een zee van tijd 
leef ik intens nog vóór de laatste ronde". 

Voor uw belangstelling en medeleven, onder
vonden tijdens de ziekte en bij het overlijden 
van mijn zoon. onze broer. zwager en oom. 
zeggen wij U allen onze hartelijke dank. 
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