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In dankbare herinnering aan 

Bernard 
Koebrugge 

ed11genoot van 
GERRITDINA Gl'..!)11\A 

GEERDINK 

Hij werd geboren op2 l mei 1916 te \"rie1en
\·een en overleed ge~tcrk1 door de H Sana
menten in het Streekziekenhui~ te Almelo 
op 16 maart 1987. \\'e hebben hem donder
dag 19 maart d .a ,\·. op het R.K. kerkhof te 
\'rieienveen te ru\te gele. : 

Een man van weinig woordC'n, maar dr. t<' m<"<"l 
daden. Ah je te weinig h('bt lt<"11'gd kun J<' het 
wel aanvullen, maar ah je te,·eel hebt gezegd, 
kun je ht'I niet meer terugnemen, wa~ zijn 
lijfspreuk. 
Liefdevolle zorgzaamheid en <"<'Il groot \fram
woordelijkhe1dsgev0f'I kl'nml"I ktl'n 1ijn Ie, en. 
Zo zorgde hij met "zijn" Dien voor de bij hen 
inwonende vader, oom en twee zusters en gaf 
hen een warm thuis. El"n warm thui~ voor velen, 
iedereen was altijd welkom en werd mei grote 
hartelijkheid ontvangen. Dit grote hart en hou
den v~n mensen maakte hen ook lO gesdlikt om 
een horecabedrijf op te bouweon. Dat ze daa1 vefl 
energie inges1oken hebben, zal velen niet ont
gaan zijn. Vaak moc~ten ieerdagen nacht voor 
werken en dan zag men te '; morgem op een 
stoel achter het hui~ even van de 1onsopgang 
genieten. Daarna 

ging B<"rnard melken. Hij hield van z13n koeien 
en het boerenlevrn rn gaf dit met pijn op. bij de 
voorlaatste verbouwing. Zijn eigenlijke bero<"p 
was timmerman. Hij wa" een man mrt vrrstand 
\311 veel zaken en samen met tijn Houw wt"rktl" 
hij hard en graag. . 
Hij kende ook onuettend veel mensen en w1~t 
veel van ze, maar hij zweeg over datgetn hij 
rnnddat niet verteld hoefde te worden. Eerlijk
heid en betrou" baarheid kenmerken hem Je 
"i>t wat je aan hem had. . 
l Iij was ook een gevOf'lsmen\, een man du~ Zijn 
emoties niet in woorden kon uiten, maar die wel 
een traan durfde te laten op momenten van 
gel uk of verdriet. 
Hij wa> door al dele e1gn1~hapµe11 een );ewt-1-
dige "ader en opa, die 'eel voor om btt<'l..<'lll t'n 
om veel meegegeven heeft: een pralhtige zaak, 
liefde \ 'OOT mensen en bovenal zorg \OOT elkaar. 
Ben, wat hebben we samen veel mogen d~n en 
wat hebben wc intens genoten \'all onLe laat>t<' 
paar jaren samen. Wc waren LO gelukkig met 
elkaar, hei is onuettend jammer dat hier l'en 
eind aan moest komen. 
Je grote godsvertrouwen maakte het on:rgeven 
\an je leven in Go<ls handen tot een ru>tig, 
'redig heengaan. Hierdoor modllen wij nog 
een paar dierbare uren samen beleven en wij 
kunnen hier in de toekomst troost uit putten. 
Dank voor dit alles. 

Dien Koebrugge - Geerdink 
Herman en Ans Ossevoort - Koebrugge 
Manon. Kir>ten en Justin 

0111e dank voor uw aanwetighcid en 
medeleven. 


