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Bedroefd, maar met een dankbaar hart 
gedenken w ij mijn zorgzame man, 
onze goede vader, schoonvader en 
opa 

Bernardus Ros 
sinds 1935 echtgenoot van 
Anna Henrlka Bekkedam 

Bernard werd geboren op 4 augustus 1897 in 
Wiene Ambt Delden. 
Na een we lbesteed levp n is hij plotseling 
overleden op zaterdagmorg en 5 februari 1.983 
te Beckum. Wij hadden hem voor het laatst 
in ons midden tijdens de euchar istieviering 
op 9 februari , waarna we hem te ruste hebben 
gelegd op het r.k. ke rkhof in Beckum. 

Dat het leven zo sne l een hele wending kan 
nemen, beseffen we ineens h\')el goed nu mijn 
man , onze vader en opa er p lotse ling .niet 
meer is . We kunnen het ons- haast niet voor
ste llen . We hebben de tijd niet gekregen om 
van hem afscheid te nemen. Hij had nog ge
noten van een feest met de buren en de 
vo lgende ochtend was hij er niet meer. Dat 
doet ons pijn, omdat we in hem een dierbaar 
mens ve rlo ren hebben , een stuk van ons 
eigen leven. Hij was levens lust ig tot het 
laatste toe en heel secuur in al les. In zi jn 
leven had hij hard gewerkt; van t immerman 
was hij een boerderij begonnen en daar moest 
vee l voor gebeuren. De boerderij hield zijn 
vo ll e be langste lling , ook door zijn geweldige 
liefde voor de natuur. We ken nen hem als 
iemend die een zeer brede belangstelling had , 
steeds veel las, vooral de krant, die dan ook 
geen half uur te laat mocht zijn . Bovendien 
keek hij erg graag naar de TV. 

Wij zullen hem mis.sen , want hij was voor ons 
a ll en zeer bezorgd, voora l voor zijn vrouw. 
De laatste jaren hi elp hij haar met heel veel 
dingen, ze lfs met koken. Hij was blij met e lk 
bezoek van de kinderen en kleinki nderen. 
Vooral voor zijn k lei nk inderen had hij alle 
aandacht en be langstel ling. Je kon alti jd b ij 
hem terecht , ook met problemen en het was 
een weldaad dat hij goed kon luisteren naar 
anderen. 
Hij leefd e vanuit een eenvoud ig, maar ro ts
vast geloof. Graag praatte hij met anderen 
over geloof en kerk. Dat maakte hem vurig , 
al had hij we l wat moeite met de vernieuw ingen 
in de kerk. Het liefst hield hij zich vast aan 
het vertrouwde en een latijnse mis. 
Nu wij voorgoed afsche id van hem moeten 
nemen , ervaren w ij dat missch ien zo 'n plotse
linge dood voor hem een mooie dood be
tekent zo nder · 1ang ziekbed en ziekenhu is, al 
is het ons allemaal wat te sne l gegaan. Wij 
geloven dat God, de Heer van all e leven, hem 
ineens heeft opgeroepen om zijn plaats in te 
nemen, d ie God voor hem bereid had. Hij 
was een getrouwe dienaar, die zijn ta lenten 
met volledige inzet heeft benut . Daarom zeg 
gen we bij het afscheid: Bernard , vader en 
opa bedankt en leef voor altijd b ij God in de 
hemel. 

Aan all en die met ons meegeleefd hebben bij 
het plotselinge overlijden van mijn man, onze 
vader , sc hoonvader en opa, zeggen we heel 
harte l ijk dank. 

Familie Ros 


