


Hij was uniek in onze familie 

Gerardus Bernardus Oude Lanslnk 
Brökers Bernard 

weduwnaar van 
Maria Geertn.ida Zlethof 

eerder van Grada Maria Olde Nordkamp 

Hij werd geboren In Deumlngen op 
21 februari 1906. Heel bewust ontving hij op 
28 september 1998 het sacrament van de 

ziekenzalving temidden van zijn kinderen en 
kleinkinderen. Hij over1eed in Deurningen op 

5 maart 1999. Na de Uitvaartmis In de 
Mariakerk te Oldenzaal hebben we zijn 

lichaam aan de aarde toevertrouwd op de 
begraafplaats te Oldenzaal op 1 O maan-: 

Opgegroeid 1n een gezin van 3 kinderen. 
trouwde hij in 1933 met Grada Olde 
Nordkamp en kwam hij wonen bij haar familie. 
Hij voelde zich thuis in Gods vrije natuur, waar 
hij op vele plekken zijn werk verrichtte, maar 
bijzonder graag in en rond zijn eigen boerde
n1. Hij zette zich in voor zijn gezin, voor ziJn 2 
jongens; later kwamen zijn 5 kleinkinderen, 
voor wie hij veel heeft betekend. 

In zijn leven heeft hij veel tegenslagen gehad. 
Zo moest hij meemaken, dat in 1943 zijn huis 
afbrandde en hij met zijn gezin in een schuur
tje ging wonen tot na de oorlog. 
Op 17 februari 1949 overleed zi1n vrouw 
Grada. Hij trouwde met Marie Ziethof, van wie 
hij afscheid moest nemen op 12 januari 1978. 
Kortgeleden overleed zijn schoondochter Mia. 
Bemard was een eenvoudige man, meestal 
gekleed in kiel en met zijn bekende pet op; hij 
sprak weinig, maar met zijn heldere pretoog
jes genoot hij op ziJn mar11er van het leven 
Hij leefde vanuit zijn geloof, was trouw aan het 
gebed en aan de Misvienno In zijn parochie
kerk. Toen hij niet meer naar de Mis kon gaan, 
ontving hij thuis via Rikie de H. Communie. 
Dankbaar was hij voor de goede zorgen, 
waarmee hij omnngd werd, vooral door 
Gemard en Rikie. Ook, dat hij na een kort ver
blijf in het ziekenhuis weer naar zijn vertrouw
de plekje terug mocht gaan om de ogen te 
sluiten. Moge hij zich nu thuisvoelen in Gods 
"nieuwe hemel en nieuwe aarde" 

Graag willen we u bedanken voor het medele
ven, dat u getoond hebt tijdens de ziekte en 
na het overlijden van onze vader en opa. 

De kinderen en kleinkinderen 


