


In dankbare herinnering aan 

Bernardus lsidorus Landewé 

Hij werd geboren op 22 januari 1929 te lsi
dorushoeve. Plotseling overleed hij op 29 
oktober 1997 te Enschede. Zijn Uitvaart vond 
plaats op 3 november in zijn parochiekerk 
van de H. lsidoms te lsi,dorushoeve. Daarna 
werd hij ter ruste gelegd op het kerkhof van 
deze parochie. 

Onze Bernard was in hart en nieren een 
buitenmens. In en rondom de boerderij van 
zijn ouders aan de Diepenheimseweg speelde 
zijn leven zich grotendeels af. Hij bleef thuis 
wonen samen met zijn zus Anna en zijn 
broers Johan en Hendrik. De laatste jaren 
bleef hij alleen met Hendrik achter. 
Bernard was een van de eersten die gedoopt 
werden in de paroch ie van de H. lsidorus. 
Hij bewaarde het geloof van zijn jeugd en 
van zijn ouders. Hieruit putte hij ook de 
kracht om hard te werken in zijn leven. 
Bernard was een eenvoudig en tevreden per
soon. Hij zocht niet het kontakt met buren , 
familie en vrienden. Integendeel , hij leefde 
liever op zichzelf. 
De laatste jaren werd zijn gezondheid min
der. Het werd ook steeds rustiger en stiller 

rondom de boerderij , want alles groeide niet 
meer met de ontwikkelingen van deze tijd 
mee. Toch was het voor Hendrik en Bernard 
moeilijk om afstand te doen van hun vee. 
Aan het leven van Bernard kwam op het 
ziekenhuis in Enschede nog plotseling een 
einde. 
Bernard heeft zijn talenten in zijn leven ge
bruikt, zoa ls hij dit zelf gewild heeft. Wij 
mogen vertrouwen, dat zijn God, die hem dit 
aardse leven heeft gegeven, hem nu in zijn 
liefde ook zal bekronen met het eeuwige 
leven . 

Heer onze God , geef uw eeuwige rus: aan 
Bernard, dat het eeuwig Licht hem mag 
verlichten. 
Wij bidden dat Hendrik en allen, die 
achterblijven, de kracht ontvangen dit 
verlies te verwerken . 

Amen. 

Voor uw medeleven en belangstelling na het 
plotseling overlijden van onze broer, zwager 
en oom zeggen wij u hartelijk dank. 

fam. Landewé 


