
t 
Sterven doe ja niet ineens 
maar af en toe een beetje 
an alla beetjes dia je stierf, 

't is vreemd, maar dia vergeet ja. 
Het is je dikwijls zelfs ontgaan, 

je zegt ik ben wat moe, 
maar op 'n keer dan ben je aan 

je laatste beetje toe. 
Toon Hennans 

Een blijvende herinnering aan 

Bernard Gerhard Hubert Luyerink 

Op 27 december 1926 werd hij in Losser 
geboren. Hij was 48 jaar gehuwd met 

Elfriede Gertrud van Dam. 
Op 28 september 2000 overleed hij thuis na een 

ernstige ziekte. We hebben hem op 
3 oktober, na de Uitvaartviering in de 

Maria Geboortekerk, naar het crematorium te 
Usselo begeleid. 

Nu we afscheid moeten nemen van mijn man, 
van onze vader en opa, doen we dat met veel 
verdriet. We zullen hem In onze herinnering 
houden zoals hij was. Hij heeft een arbeidzaam 
leven afgesloten, dat in het teken stond van hard 
werken. 

Tot zijn 65e jaar werkte hij hard als slager. Het 
was het vak dat hij van huis uit geleerd had. Hij 
leefde heel spaarzaam en was ook voor zichzelf 
niet veeleisend. Als hij nieuwe kleren kocht moest 
het van goede kwaliteit zijn. Het liefst was hij in 
zijn eigen omgeving. Hij hield van zijn huis en hij 
werkte graag in zijn tuin. Regelmatig fietste hij in 
de mooie omgeving, daar genoot hij van. Hij 
droeg zorg voor zijn vier kinderen en hij was heel 
gek met zijn kleinkinderen. Hij was er trots op dat 
het hen allemaal goed ging. Vroeger had hij het 
vaak te druk om leuke dingen te doen met de kin
deren. Pa had ook een heel eigen mening en hij 
zag de dingen soms negatief. Dat was niet altijd 
gemakkelijk. Na zijn pensioen hield hij konijnen, 
daar vond hij veel afleiding in. Sinds een jaar wist 
hij dat hij ongeneeslijk ziek was. Op zijn eigen 
wijze heeft hij dit verwerkt en aanvaard. HIJ kon 
tot het laatst thuis blijven en daar wist hij zich 
omringd door de zorg en nabijheid van zijn vrouw 
en kinderen. In alle rust is hij zo van ons heen
gegaan. 
Bennie, pa, opa bedankt voor je werken en zor
gen voor ieder van ons. 
Rust nu in de Vrede, de Vreugde van God! 

We zijn dankbaar voor uw medeleven, betoond 
na het overlijden van mijn zorgzame man, onze 
vader, schoonvader en opa. 

E.G. Luyerink - van Dam 
Kinderen en kleinkinderen 


