


Ter herinnering aan: 

Bernard Oldenkotte 
echtgenoot van 
Maria te Melder 

Bernard werd als derde in een gezin van tien 
kinderen geboren op 12 juli 1930 in Beltrum. 
Gesterkt door het Sacrament der Zieken 1s hij op 
woensdag 20 oktober 1999 thuis gestorven. De 
gezongen uitvaartmis hielden wij op 23 oktober 
1999 in de parochiekerk van de H. Calixtus te 
Groenlo. In het crematorium "Slangenburg• te 
Doetinchem namen we afscheid van hem 

Na een onbezorgde jeugd ging papa al op jonge 
leeftijd aan het werk. Eerst in Zieuwent, later als 
chauffeur bij eierhandel Pietersen in Groenlo, en 
tenslotte als chauffeur bij de Grolsche Bierbrou
werij. In Groenlo kocht hij samen met mama een 
huis, waar ze na hun huwelijk gingen wonen. Het 
huis werd zijn hobby en werd in de loop der jaren 
flink onder handen genomen. Op 14oktober1983 
kreeg hij een ernstig hartinfarct en van de een op 
de andere dag moest hij zijn werk opgeven. Toch 
bleef hij optimistisch geloven In zijn herstel. On
danks verschillende medische behandelingen ging 
zijn gezondheid steeds verder achteruit. De jaren 
gingen voorbij met geen enkel perspectief op 
herstel. Feesten en verjaardagen, waar papa al
tijd de gangmaker was geweest, werden zonder 
hem gevierd.Ook de huwelijken van zijn kinderen 
werden aangepast aan zijn situatie. De geboorten 

van de kleinkinderen waren hoogtepunten in zijn 
leven, maar eens even fietsen of voetballen was 
er niet bij. Zelfs een spelletje aan de tafel was al 
te vermoeiend en vaak bleef het dan ook bij een 
knuffel en een kus. Het was voor de omgeving 
soms moeilijk te begrijpen dat papa niets meer 
kon. Hij kwam altijd zo vitaal en levenslustig over 
oij de mensen. Deze eigenschap heeft hem ook al 
die jaren op de been gehouden, samen met de niet 
aflatende zorg van mama. waarvoor we haar 
ontzettend dankbaar zijn. Gedurende de afgelo
pen jaren werd er verschillende keren voor zijn 
leven gevreesd. Door zijn enorme levensmoed 
wist hij zich er telkens weer bovenop te vechten. 
Op 28 juli 1999 verslechterde zijn toestand dusda
nig, dat wij alle hoop op enige verbetering moes
ten laten varen. Met behulp van mama en de 
kinderen.werd getracht het leven van papa nog 
een beet1e leefbaar te maken. Vol bewondering 
mochten wij ervaren hoe hij de laatste fase van 
zijn leven afsloot. Tot zijn einde bleef zijn gevoel 
voor humor bewaard. Het was voor ons een troost 
en maakte zijn afscheid aanvaardbaar voor ons 
allemaal. In de vroege ochtend van woensdag 20 
oktober 1999 is hij rustig ingeslapen in zijn eigen 
vertrouwde omgeving. Als gezin hebben wij hem 
tot het laatst toe mogen begeleiden. 

Lieve Bernard, papa, opa 
wij houden van jou, rust zacht. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn man, onze pap 
en opa zeggen wij U hartelijk dank. 

Marie, kinderen en kleinkinderen. 


