
In dankbare herinnering aan 
mijn dierbare man, lieve vader en opa 

Bernardus Franciscus Aloysius 
Kivik of Beernink 

"Bernard" 

Ilij werd geboren op 13 febmari 1914 in 
Lonneker. Na een korte periode ,·an ziek-te 

overleed hij gesterkt door het H. Sacrament der 
Zieken op 18 oktober 2007 in Enschede. 

Bernard werd in 1914 geboren en groeide op 
samen met drie zussen en vier broen; aan de 
Bonckamp"eg op het Hoge Boekel. Zijn ouders 
zijn erg ,Toeggestorven en werd hij opgevoed door 
zijn oudste ws. 
In 1946 leerde hij zijn ,Touw Marie kennen op een 
bal in Oldenzaal. Twee jaar later t rouwden ze in de 
Heilig Hart Kerk. De eerste twee jaar woonden ze 
op een boerderijtje in 1\,•ekkelo. Na een t ijdelijk 
adres te hebben gehad verhuisden ze naar de van 
Riebcekstraat in Enschede. Hier heeft hij samen 
met zijn Marie tot aan zijn dood gewoond. 
Na een korte periode in de bosbouw gewerkt te 
hebben kwam hij bij de Gemeente Enschede in 
dienst. Hij zei altijd hier zit je goed en ben je altijd 
verzekerd rnn een vaste baan. Het van Heekpark, 
wat bijna altijd zijn vaste werkplek is gebleven, 
wa~ zijn lust en zijn leven. Het onderhouden van 
het park en het ,·erzorgen ,·an de dieren was voor 
hem een zeer belangrijk deel van zijn leven. 

Ook na zijn pensioneri ng bleef het park zijn aan
dacht houden. Het groentetuintje, wat hij ook op 
het park had, heeft hij nog jaren gehad totdat 
Marie het te gevaarlijk voor hem vond om op de 
fiets of met de auto naar het park te gaan. Toch 
bleef het bloed kriebelen en ging hij de tuin onder
houden bij zijn dochter. Ook hier heeft hij nog 
jaren zijn eigen boontjes gekweekt want die waren 
toch veel lekkerder dan die uit de winkel. 
Voor Rémon was hij een geweldige opa. Het ,·oct 
ballen in het park, de politiek, de talloze keren 
logeren, hij vond het allemaal pracht ig en genoot 
er met volle teugen van. Ook toen Rémon Lenie 
leerde kennen was hij trots, ,·ooral toen bleek dat 
ze ·van de 8mg" kwam. Hij wilde er altijd voor hen 
zi jn. 
!11 2000 kwam er een grote ommekeer in zij n 
leven. Na een herseninfarc.'t Yan Marie moest en 
"ilde hij ook voor haar zorgen. Op een nog zeer 
hoge leeftijd "~lde hij leren koken en met behulp 
,·an Elly is hem dat ook gelukt. Het welzijn van zijn 
Marie was voor hem het aller belangrijkste en hij 
cijferde zichzelf dan ook vaak weg. l)e zorg \'ergde 
,·eel van hem, maar hij ging door. Het laatste jaar 
ging zijn gezondheid achteruit. Na een hartinfarct 
nu zo'n vier weken geleden is hij na een kortston
dig ziektebed in het bijzijn van Maiie en Louis 
thuis vredig ingeslapen. 

Wij danken u hartelijk voor alle belangstelling en 
medeleven bij dit voor ons zo droevig gebeuren. 




