
Een dankbare herinnering aan 

BERTUS MUURLINK 
echtgenoot ,·ai1 Rieki van den Hos 

!lij werd op 15 maan 1916 in Steenwijker\\ Old 
geboren. Daags \OOr Kerstmb. op 24 decem
ber 1993 stierf hij plotseling in het Medisch 
Spectrum Twente te Enschede. We hebben 
hem op 29 december, na een uitvaan,iering 
in de :\1aria Geboortekerk re Lo\ser naar het 

r. k. kerkhof aldaar begeleid. 

Nu wij zo plotseling afscheid moeten nemen 
'an deze lieve: man, on1e 1orglame vader en 
opa. zijn we bedroefd maar ook dankbaar. \\'e 
bliJ\en aan hem denken als een man die 1ijn 
Ic' en lang hard gewerkt en gezorgd heeft 1 oor 
7ijn gezin. 
In zijn kinderjaren is hij 1·crschillende keren 
1 erhui~d. :\laar ~amen mei 11jn 'rou" en kin
dert'n woonde hij 36 jaar lang m Borne, tol 
hiJ t11ee jaar geleden in Lm,scr k\1am wonen, 
dichtbij ;:ijn 1oon. Vader was 1eer sociaal be-
11ogen, hij 1e11e 1ich in voor 1·ccl 1rijwilligcr'
\ICrk. Zo 11a' hij aktiefin de \'akbond, 1ooral 
1 oor de jeugd binnen de i\. h.. \ . Ook de 
parochie in Borne had in hem een aktief kol
lcl..tant en ook 1oor andere karweitjes "a~ hij 

altijd te vinden. Thui~ hidd hij 1an gezellig
heid, hoewel hij1elf Hij ge~loten 1 an aard \\as. 
iedereen was welkom in zijn hui;. Ook van 
vakanties genoot hij, samen met zijn vrouw 
en de kinderen. Vooral de bergen trokken 
hem. De laame tien jaar genoot hij en·an re 
helpen bij zijn kinderen. Altijd 1\as hij bezig. 
De dood van zijn tweelingbroer heeft hem 1eer 
getroffen. En zijn eigen ziekte, waarmee hij 
te kampen kreeg, kon hij maar moeilijk 
accepteren. Hij was een zeer gelovig man en 
\laria nam een ~pcciale plaats in. Graag stak 
hij een kaanje bij haar op. Het afscheid valt 
ons moeilijk, maar wc gunnen hem de zo ver
diende rust. Dat hij nu leven mag bij God, in 
Lijn neugde en Zijn liefde. 

Lie1e man, 'ader en opa bedankt ,·oor alle 
liefde en zorg. 

Ru~t in 1 rede! 

Wij :,ijn u dankbaar ~·oor uw 111edeleven. be
toond tijdens de ::.1ekte en na het orerlijden 1·a11 
1111;n liel'e man, on::.e ::.org::.ume rnder en opa 

ll .• Wuurlink-1·an den Bos 
Kinderen en klei11kindere11 


