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In dankbaarheid blijven wij gedenken 

Bernard Lammertink 
sinds 19 maart 2002 weduwnaar van 

Marie Lammertink - Withag 

Hij werd geboren te Enter op 16 november 1911. Op hoge 
leeftijd, na een zeer welbesteed leven is hij op 19 juni 2002 
overleden in het verpleeghuis De Stoevelaar te Goor, waar 
hij de laatste dagen van zijn leven heeft doorgebracht. 
Na de gezongen uitvaartdienst in zijn parochiekerk van 
Hertme is hij - na de zomerfeesten - op dinsdag 25 juni op het 
parochiekerkhof aldaar bij zijn vrouw begraven. 

Marie en Bernard werden vaak en worden nog vaak in één 
adem genoemd. Het was een hecht echtpaar. Ze hebben er 
samen steeds het beste van gemaakt en waren vol 
vertrouwen op God en werden gesteund door hun gelovige 
levenshouding wanneer het wel eens moeilijk werd. 
Heel lang zijn ze bij elkaar gebleven. Ook toen de ouderdom 
met zijn gebreken kwam en ze eigenlijk meer verzorging 
nodig hadden dan ze elkaar konden geven. De naaste 
familie , dochter Bettie met haar gezin , waren de naaste 
buren en hebben met de hele buurt steeds een oogje in het 
zeil gehouden. 
Toen het niet meer verantwoord was ging Ma naar het 

verpleeghuis in Delden. Na 7 maanden is ze gestorven. Pa 
werd ook exact 7 maanden voor zijn dood opgenomen in 
hetzelfde verpleeghuis. Eensgezind zijn ze door het leven 
gegaan, eensgezind zijn ze van deze aarde overgegaan naar 
het nieuwe leven, waar ze geen van beide angst voor 
hadden. 
Pa hield erg veel van zijn Marie en tegelijk hield hij van de 
natuur om zich heen. Kippen, koeien, geiten, een veulen, de 
moestuin: hij hield ervan en hij ontmoette daarin steeds de 
schepper van dit alles. 
Als vakbekwaam meubelmaker en timmerman heeft hij een 
degelijke woning gebouwd voor zijn vrouw en zijn gezin. En 
dat andere huis "het Withag", geboortehuis van zijn Marie, 
heeft hij helpen vernieuwen tot een plaats waar het heel 
goed wonen is voor hun dochter en haar gezin. 
Alles in de buurt straalt zijn aanwezigheid en zijn persoonlijk
heid uit. Elke stap die je er doet, alles wat je er ziet, doet 
denken aan Pa en Ma, Opa en Oma, Bernard en Marie. 
Ze laten een leegte achter, maar die leegte wordt voor een 
heel groot gedeelte gevuld door de liefde die daar ter plekke 
overal herkenbaar is. 
We vertrouwen erop dat hun geloof in God en hun 
vertrouwen in Moeder Maria hun de weg heeft gewezen naar 
die plaats waar alleen liefde aanwezig is en geen verdriet en 
geen lijden meer kan zijn. Dat ze daar voor eeuwig gelukkig 
mogen zijn. 

Voor uw meeleven vóór en na het overlijden van onze Vader 
en Opa, willen wij u heel hartelijk danken. 

Bettie en Martin 
Mark en Lisette 


