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Ter herinnering aan 

Bernard Koertshuis 
Hij werd geboren op 2 april 1925 in De 
Lutte en overleed op 7 april 1990 tijdens 
een bedevaarrstocht in Medugorje (Joego
slavië). Op 21 april 1990 werd zijn lichaam 

re ruste gelegd op het rooms katholiek 
kerkhof te De Lutte. 

Bernard zou juist deze week afscheid nemen 
van zijn werk in verband met zijn pensio
nering en had daartoe reeds vele vrienden, 
collega's. familieleden en bekenden uitge
nodigd om dit samen met hem te vieren. 
Velen van deze genodigden zijn nu aan
wezig om inderdaad afscheid van hem te 
nemen, maar niemand had kunnen vermoe
den dat dit een afscheid voorgoed zou 
worden. 
Het plotseling overlijden van onze dierbare 
broer. zwager en oom heeft ons diep ge
troffen. Wij hadden hem graag nog vele 
jaren in ons midden willen houden. 
Als gelovig man zocht en vond hij inspi
ratie in het regelmatig bezoeken van de 
kerk en ook in het deelnemen aan bede· 
vaartsreizen. Van zijn laatste Mariabedevaart 
naar Medugorje in Joegoslavië zou hij niet 
meer terugkeren. 

Hij had een ruime belangsrellinq voor alles 
wat er om hem heen qebeurde, zodat hij 
over veel dingen kon meepraten. Zijn groot
ste interesse ging echter uit naar de natuur, 
waarmee hij zich verbonden voelde. Wan
delen en fietsen door 't Twentse landschap 
waren zijn bel;mqrijkste hobby's. 
Zijn werk beschouwde hij als een waarde. 
vol element in ziJn leven. Het schonk hem 
veel voldoening, zodat het hem geen moeite 
kostte plichtsgetrouw de hem opgelegde 
taak te vervullen Pas daarna wilde hij van 
een welverdiend pensioen gaan genieten. 
Dit was hem niet meer gegeven Nog vol 
plannen en idealen voor de nabije toekomst 
stierf hij, plotseling. onverwacht, maar niet 
onvoorbereid. 
Moge door de voorspraak van de H. Maria 
de Heer hem opnemen in zijn Hemels 
Vaderhuis. 

Voor de vele blijken van medeleven na het 
overlijden van onze broer, zwager en oom, 
betuigen wij U onze hartelijke dank. 

De Lutce , april 1990 
Postweg 62 

Familie Koertshuis 


