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In liefdevolle herinnering aan: 

Bernarda Nieuwenhuis - Klein Rot 

Bernarda werd geboren op 29 januari 1952 aan de Brammeloweg 6 
in Haaksbergen . Op de boerderij groeide ze op met haar ouders, 
tante en drie zussen . Ze heeft een plezierige, warme jeugd gehad. 
Na het slagen op de ULO ging ze aan het werk bij de Gemeente 
Haaksbergen . 

Tijdens het uitgaan in Groenlo kwam ze Ton tegen . Samen werd 
besloten in Brammelo met haar ouders een huis te bouwen. Op 18 
augustus 1978 zijn Ton en Bernarda getrouwd. Na de geboorte van 
Frank stopte ze met werken. Daarna volgden Martine, Jan en 
Carolien . Jan is 11 dagen na zijn geboorte overleden . Dit st i lle 
verdriet heeft Bernarda altijd bij haar gedragen. Toch bleef ze altijd 
optimistisch en stond ze voor iedereen klaar, zoals ze altijd zei : " Met 
de levende leu moj vedan". 

Bernarda was actief bij het K.V.G. en de ziekenbezoekersgroep van 
de Lourdeskerk. Haar wekelijkse uitjes waren yoga en fietsen, hierbij 
stond gezelligheid voorop. Ze hield ook van zingen . Als persoon was 
ze doortastend en gastvrij . Als er iemand kwam, werd het werk stil 
gelegd en was er tijd voor koffie . 

Door het samenleven met haar ouders werd er naar elkaar 
omgekeken . Eerst ontzorgden opa en oma Klein Rot Bernarda en Ton 
door op de kinderen te passen . Later zorgden Bernarda en Ton 
liefdevol voor haar ouders, die tot het einde van hun leven thuis 
werden verzorgd . Na het overlijden van haar vader werd ze de boerin 
van Klein Rot in Brammelo. Als ondernemer stond ze haar mannetje. 

Ze was de spil van het gezin en stond altijd voor Ton en de kinderen 
klaar. Zij zorgde ervoor dat alles door bleef draaien, ook als er een 
zieke in het gezin was. 

In 2014 kwam het eerste kleinkind Lilly, waarna Siem volgde. Met 
veel plezier paste ze samen met Ton iedere week op. De schoonzoons 
en schoondochter werden ook warm ontvangen. 

Ton en Bernarda waren maatjes voor het leven en vormden een 
hecht team. Ondanks verschillende standpunten kwamen ze altijd 
tot een compromis. 

In juni 2017 werd bekend dat Ton de ziekte van Kahler heeft. Samen 
hebben zij de schouders eronder gezet . Ze genoten extra van alle 
mooie momenten . Beslissingen over de boerderij en nabije 
toekomst werden samen genomen. Er werd al gesproken over hun 
40-jarig huwelijksfeest. 

Op maandag 5 februari ging alles zoals gewoonlijk. Het was de vaste 
oppasdag. 's Avonds is Bernarda naar bed gegaan en Ton was weer 
eens wat later met zijn laatste ronde. Ton heeft haar vervolgens in 
bed gevonden. Na kordaat optreden van Ton en een succesvolle 
reanimatie, is ze naar het ziekenhuis gebracht. Na een nacht op de 
I.C. is helaas gebleken dat ze een zware hersenbloeding heeft gehad, 
die niet verenigbaar was met het leven. 

Bernarda stond geregistreerd als orgaandonor. Artsen hebben 
d insdagmiddag 6 febr uari vastgesteld dat haar hersenen 
onherstelbaar beschadigd waren . Dit is het officiële moment van 
overlijden . Woensdagochtend hebben we in het ziekenhuis echt 
afscheid genomen van haar, waarna de donoroperatie is uitgevoerd. 

Dank u wel voor alle lieve, warme blijken van medeleven . Bernarda 
heeft altijd goed gezorgd voor Ton. Als familie zouden wij het op prijs 
stellen, dat u ook na de uitvaart blijft omzien naar Ton en u zult 
blijven komen . 

Ton, Frank & Irene, Martine & Rudy, Carolien & Remco en 
kleinkinderen Lilly en Siem 


