


t 
In uw gebed wordt aanbevolen 

Bernardus Hermanus Pol 
echtgenoot van 

GEERTRUIDA GEZIENA HESSELINK 

Hij werd geboren 21 mei 1915 in Saasveld. Het 
gezin telde zeven kinderen, drie meisjes en vier 
jongens . van de jongens stierf er al een op jeug
dige leeftijd. Hij huwde 25 nov. 1950 in Rossum 
met Truus Hesselink. Zijn gezin werd gezegend 
met vijf kinderen • vier meisjes en een zoon. 
In al de jaren heeft hij op uitstekende wijze voor 
zijn gezin gewerkt en geploeterd. In de laatste 
paar jaren gaf zijn hart het op • twee jaar geleden 
stond hij op de rand van de dood, maar toen haalde 
hij het nog weer • totdat op zondagmorgen 28 
sept. 1975 hij nog totaal onverwacht (want hij was 
nog behoorlijk te pas in de laatste tijd) de Heer 
hem riep. Woensdag 1 oktober is zijn lichaam op 
het kerkhof te Saasveld begraven. 
Dat was zijn leven in kort bestek. Het was een 
goed en zorgzaam leven-hij deed z'n plicht als mens 
en als christen en dan is de uitgang uit dit leven 
nooit om er angstig over te zijn. Hij heeft zijn God 
en Schepper mogen begroeten en wij vertrouwen 
dat hij dan die woorden heeft mogen horen: Wel
aan dan goede en getrouwe knecht · op aarde 
zijt ge trouw geweest treed binnen in de vreugden 
van de Heer. Dat is de troost en de heerlijke ze
_kerheid, die wij danken aan ons geloof, 

Om kleine fouten en gebreken, die ieder mens 
kunnen aankleven, willen wij hem gaarne de steun 
geven van ons gebed. Zijn vrouw en kinderen zul
len hem in liefde gedenken en wij bidden met 
hen mee: Heer geef hem de eeuwige rust en het 
eeuwige licht verlichte hem, dat hij moge rusten 
in vrede. 

Voor uw medeleven bij het overlijden en de 
begrafenis betuigen wij u onze oprechte dank. 

Familie Pol-Hesselink 


