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Dankbare herinnering aan 

Bernardus Hinderikus van Os 
Bernard 

Hij werd te Erica geboren op 28 september 1921. 
Op 28 september 1957 gaf hij zijn ja-woord aan Cor
nelia Maria Knegt. ·Uit hun huwelijk werden zes 
kinderen geboren, waarvan één is overleden. 
Voor zijn trouwdag was hij vrijwillige Indiëganger, 
waarvan hij nu nog steeds de reunies bezocht . 
Daarna heeft hij 25 jaar gewerkt bij de AKZO
NOBEL. Bernard was een zorgzame huisvader, die 
gek was met zijn kinderen en later met de kleinkinde
ren, waarvan hij er zes had. Hij had daar alles voor 
over. Voor zichzelf had hij niets nodig; voor anderen 
had hij alles over. Hij was handig, technisch begaafd, 
deed alles zelf. Hij was een voetbalfan; was scheids
rechter en in die wereld aktief. Zijn volkstuintje 
moest hij vanwege zijn slechte longen opgeven. 

Hij volgde een schildercursus; was de laatste vier en 
een half jaar amateur-schilder. Dat werd zijn grote 
hobbie. En wat hij deed, altijd met volle overgave! 
Hij had een heel eigen mening en hield daar graag aan 
vast. Liet zich niet van zijn stuk brengen. 
Toch had hij een goed, lief en plezierig karakter. 
Hij was dankbaar als je iets voor hem deed en vond 
dit ook vanzelfsprekend. 
Toen zijn Corrie een paar jaar geleden zwaar ziek 
was, heeft hij haar geheel verzorgd en waren beide 
heel erg gelukkig. Het verlies van hun zoon deed hen 
veel verdriet. Het laatste jaar van toch een zwaar 
leven, was het afhankelijk worden van anderen; want 
er zat veel leven in een lichaam dat op was. 
Acht januari 1996 ging hij voor het eerst naar het zie
kenhuis. Het werd een jaar van vechten en niet opge
ven. Op 8 januari 1997 gaf hij zijn leven terug in de 
hand van zijn Schepper. Na een Eucharistieviering op 
11 januari 1997, hebben we afscheid van mijn Ber
nard, onze pa en opa genomen. 
Intens bedroefd maar ook erg dankbaar zijn we, dat 
hij zo lang van en bij ons was. In onze herinnering 
leeft hij verder. We weten hem geborgen in de hand 
van de Eeuwige, aan wiens leven hij nu deel heeft. 

"Gedenk Bernard van Os, die Gij uit deze wereld tot U 
geroepen hebt. Laat hem, die in de doop met Christus 
gestorven en herboren is, ook verrijzen tot nieuw leven 
met Uw Zoon. u 

(Liturgie van de overledenen) 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziek zijn en in de nu 
voor ons zo droeve dagen, danken: 

C. M. VAN OS-KNEGT 
kinderen en kleinkinderen 


