
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



t 
Ter herinnering aan 

BERNARDUS KORTINK 
weduwnaar van 

ALE IDA FRANCISCA GRONDMAN 

Hij werd geboren te Lonneker op 17 oktober 
1918 en overleed op 28 jun i 1994 te Hengelo. Na 
een gezongen uitvaartv iering in de H. Hart
kerk op 2 juli , hebben we hem begeleid naar 
het crematorium te Usselo . 

Gevoelens van dankbaarheid en verdriet ver
mengen zich, nu we afscheid moeten nemen 
van mijn goede vriend en onze zorgzame 
vader en opa. 
Opgegroeid a ls boerenzoon, had hij een grote 
l iefde voor de natuur. Zijn tuin, vol prachtig 
geurende en kleurende bloemen en ze lf ver
bouwde groenten, waren tot het laatste toe , 
zijn lust en zijn leven . En anderen liet hij 
ook graag mee genieten van de opbrengsten 
uit zijn tuin. 
De laatste jaren heeft hij voora I samen met 
Leni genoten van de natuur, tijdens vakanties 
en wandelingen. Ook de gezelligheid en de 
vriendschap die ze bij elkaar vonden, waren 
voor hem zeer belangrijk. 
Vader hield van een rustig huiselijk leven, 
was zorgzaam en heeft ons bij studie en 
opleid ing altijd gestimuleerd. 
Toen moeder ziek werd, heeft hij jarenlang 
voor haar gezorgd. Haar overlijden was voor 
hem een zware s lag en heeft hij maar moei 
lijk kunnen verwerken, alhoewel hij daar niet 
over praatte . 
Vader was een gevoelig mens maar kon dat 
maar moeilijk uiten. 

Na zijn 79-ste verjaardag, die extra feestelijk 
werd gevierd, ging zijn gezondheid snel ach
teruit. Verschil lende ziekenhuisopnames volg
den. Enkele weken ge leden werd zijn angstig 
vermoeden bevestigd, toen hij de ernst van 
zijn ziekte vernam . 
Nooit klagend en in volledige overgave is 
hij op 28 juni gestorven. 
Met liefde en waardering b l ijven we zijn 
naam noemen. 

Voor uw blijken van deelneming na het over
lijden van mijn lieve vriend , onze zorgzame 
vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank. 

Leni Eshuis 
Kinderen en kleinkinderen . 


