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Een dankbare herinnering aan 

Bernardus Gerhardus klein Rot 

Hij werd op 12 september 1908 in Buurse gebo
ren. Na gesterkt te zijn door de Sacramenten der 
Zieken overleed hij op 9 augustus 1993 te Losser. 
Na de Eucharistieviering op 13 augustus werd hij 
te Buurse begraven. 

Vader trouwde op 7 juli 1943 met moeder, 

MARIA BERNARDINE TERWEY 

die op 25 april 1972 is overleden. 

Een leven van hard werken en zorgen ligt achter 
hem . Opgegroeid op de boerderij 't Wolterinck, 
waar hij ook na zijn huwelijk bleef wonen met 
moeder. 
Samen zorgden ze voor hun gezin. Ze kenden 
moeilijke jaren vooral toen moeder ziek werd. 
Jaren heeft hij voor haar gezorgd. Wat kon hij 
haar moeilijk missen. Vaak hoorden wij: zo deed 
mama het. Veel steun had hij van oom Herman. 

In 1975 verhuisde hij met oom Herman naar zijn 
nieuwe thuis in Losser, bij Harry en Diny. 
Jaren van plezier en geluk vond hij daar op
nieuw. Fietsen deed hij graag in de nieuwe om
geving, wandelen met zijn hond en in de tuin 
werken. Hij was trots op zijn kinderen en klein
kinderen, groot en klein, verder weg of die thuis 
bij hem woonden. 
Vader was een gelovig man. In de kerk had hij 
zijn vaste plaats, maar toen hij er niet meer heen 
kon, luisterde hij dagelijks naar de kerkradio. Hij 
was een groot Maria-vereerder en ging meer dan 
veertig jaar naar Kevelaer. 
De laatste jaren namen zijn krachten af en maak
te het noodzakelijk dat hij werd opgenomen in 
verpleegtehuis Oldenhove, waar hij de moei
lijkste tijd van zijn leven door bracht, ondanks de 
goede zorgen. Wat was hij blij als hij bezoek 
kreeg van zijn kinderen en kleinkinderen en be
kenden. 
Jammer dat je hem zo moeilijk kon verstaan. 
Met een groot vertrouwen leggen wij hem in de 
handen van God. 
Hij moge rusten in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens zijn ziekte 
en bij de uitvaart en begrafenis van onze zorgza
me vader en opa zijn wij u zeer dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen . 


