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In liefde gedenken wij 

Bemardus Theodorus te Riet 
-Bernard-

Bernard werd geboren op 8 maart 1926 te St. lsidorushoeve. Hij groeide op in een gezin met zes 
kinderen; drie broers en twee zussen. Na de lagere school volgde h1J de avondschool voor de 
landbouw. Jarenlang heeft hij samen met zijn broer Hendrik op de boerderij gewerkt van het 
oudershuis. Toen hij daar geen toekomst meer in zag ging hiJ. werken in de melkfabriek m 
Haaksbergen. Zijn hart lag echter bij het werken op de boerdenJ en het zelfs tandig z1Jn en dus 
nam hij zijn kans om een boerderij te huren. 
In 1963 trouwde hij met Annie Kiene Slaghekke en samen werkten ze aan de toekomst op de 
boerderij van een oom en tante van Annie, waarna ze in 1970 het bedri) f kochten. Er wer?en 
twee kinderen geboren: Johan en Jolanda . Hij stond voorde_kinderen altijd paraat met e_en w1J_ze 
raad, had humor en hield van een grapje. Ook maakte hiJ zelf graag grapjes met z1Jn klein
kinderen of de mensen die hij goed kende. Bernard was ook een man van de klok; graag op tlJd 
aan het werk en het eten op tafel. Toen Johan het werk steeds m_eerovemam kwam de ruimte om 
met vakantie te gaan. Hij ging naar Canada, het land waar z1Jn broer woonde. Ze trokken het 
hele land door en dit maakte een enorme indruk op hem. Ook andere landen werden bezocht. 
Vele verhalen heeft hij ons daarover verteld. Toen zijn broer Jan overleed, viel hem dat dan ook 

zwaar. Bernard was een man die graag een praatje maakte met iedereen, maar dan wel dat de 
mensen hem opzochten, zelf bleef hij het liefst op de boerderij . Hield van klussen_ in de schuur 
en volgde altijd de actualiteiten, autoraces en voetbal op tv. Gelukkig kende h1J zelf "1e1rng 
tegenslag vanwege zijn gezondheid, al nam het de la~tste pren langzaam af en was h1J vaak 
duizelig. Drie jaar geleden kreeg hij een TI A en_was z1Jn _kort geheu\l_en er me_t meer. H1J kreeil 
een kamer met een mooi ui tzicht in Het Borsthu1 s. Ook hier zagen WIJ weer ZIJn sterke kant, h1J 
kon accepteren dat hij hi er moest bl ijven. Op 9 mei 2013 werd daar hun 50-jarig huwelijk in 
kle ine kring gevierd. Tot het laatst geestelijk krachtig, maar zijn lichamelijke kracht nam af. D~ 
laatste tijd kreeg hij zijn verzorging op bed. HiJ was hier h~el tevreden en dankbaar voor. HIJ 
mocht graag een praatje maken en grapj es met de zusters. H1J genoot van de bezoekjes en vroeg 
altijd: "Wat doet het weer?" . Woensdag 4 j uni 201 4 heeft hij de Ziekenzegenini; ontvangen en 
hebben wij bewust afscheid kunnen nemen met een goed gevoel. Op zaterdag 7 JUm 2014 m de 
vroege ochtend is hij overleden. 

Wij zu ll en zijn wijze raad en aanwezigheid dan ook erg missen . Maar zijn dankbaar voor de 
vele mooie jaren die we samen hebben gehad. 

Wij danken u vooruw blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man, 
onze vader en opa. 

Annie te Riet - Kiene Slaghekke 
Kinderen en kleinkinderen 


