
Ter dankbare herinnering aan 

BERNARD PLEGT 

Geboren te Weerselo 22 april 1921. 
Aldaar overleden 6 mei 1990. 

Begraven op het parochiekerkhof te Weerselo 
10 mei d.a.v. 

Bernard was een oprecht en eerlijk man, alom 
gerespecteerd in onze gemeenschap. Hij had een 
brede interesse voor alles wat er in onze wereld 
omging. 
Hij was landbouwer in hart en nieren, groot liefheb· 
ber van de natuur, voor het land, de beesten, 
vogels, planten en bloemen. 
Als zodanig is hij jarenlang bekwaam bestuurslid 
geweest van de Jonge Boerenbond, de AB.T.B. en 
had funktles In allerlei verwante organisaties. 
Ook speelde hij een grote rol in de ruilverkaveling 
"'t Zoekerveld' en "Weerselo - Dulder". Hij was 
daarbij eerlijk en integer in zijn oordeel, en ging 
altijd recht door zee. 
Maar naast zijn agrarische bemoeienissen had hij 
ook heel veel belangstelling voor allerlei sporten, 
zijn favoriete voetbalclub "U.D. ", de klootschie
tersvereniging "De Gunne", de ruiterclub "De Dal· 
ruiters", biljarten, diverse kaartclubs. 

Ook was hij sterk geïnteresseerd in het wereldge
beuren, bestuurslid van de K.V.P., later het 
C.DA, en de wereldpolitiek. 
Bovenal was hij echter een diep gelovig christen, 
die ook altijd klaar stond voor de Kerk. Aktlef lid 
van het bouwfonds voor de nieuwe kerk, later lid 
van het kerkbestuur, waarin hij zijn diep geloof 
en zijn gezond verstand dienstbaar maakte aan 
onze parochiegemeenschap. Hij was een man 
waarop je kon bouwen. 

Zaterdagavond 5 mei heeft hij in de kerk nog het 
feest van de bevrijding meegevierd. 
Zondagmorgen 6 mei werd hij in zijn geliefde 
tuin plotseling door de dood overvallen. 
Zijn heengaan is een groot verlies voor heel onze 
gemeenschap, maar het meest voort zijn broer 
en zusters, die in grote droefheid achterblijven. 

Moge hij nu met zijn overleden ouders, zijn broer 
Herman en zijn zusters Marietje en Santje voor 
altijd gelukkig leven in Gods eeuwige Vreugde, 
waartoe Jezus Christus ons de weg heeft bereid. 

Voor de vele blijken van medeleven na het plot· 
seling overlijden van onze lieve broer, zwager en 
oom betuigen wij U onze oprechte dank. 

Famllle Plegl 


