
Gedenk in uw gebeden: 

Bernard Anton Rotmann 
geboren 31 december 1930 te Lonneker, 

overleden 13 juni 1989 te Enschede. 

Na de uitvaart in het Bernadettekerkje te 
Enschede op 16 juni 1989, vond dien dag 

de crematie plaats te Usselo. 

Er bestaat een uitdrukking: "Van de doden niets 
dan goeds"!. .... 
Er bestaat ook een neiging, om zo iemand van 
hem of van haar, in een gedachtenisprentje, 
bijna onherkenbaar "op te hemelen". 
In Bernard Anton echter is, wis en waarachtig, 
een goed mens van ons heengegaan !. .... 
Bij zijn uitvaartdienst werd hij daarom terecht 
vergeleken met de boom uit het Boek der psal
men, aan stromend water geplant. 
Die boom geeft zijn vrucht op tijd. Het blad 
daarvan verwelkt niet. Al wat hij doet, zo wordt 
daar gezegd, zal gedijen. 
De Zaligmaker, zijn Meester, beantwoordde 
eens de vraag van een farizeeër. Wat vroeg deze 
aan Jezus? "Meester, wat is het grootste gebod 
van de Wet?" Hoe luidde het antwoord?" ... 
"Ge zult de Heer uw God liefhebben met geheel 
uw verstand, met geheel uw hart, met al uw 
krachten en vermogens". Dit is het eerste en 
voornaamste gebod. Het tweede daaraan gelijk 
is: "Ge zult uw naaste liefhebben als U zelf". 
Door vele christenen in onze tijd wordt helaas de 
liefde tot de ander met een kleine letter voorop 
gesteld en men noemt dat zo graag "medemen
selijkheid". Het tweede gebod, daaraan gelijk, 
is voor hen de liefde tot de ander met een hoofd
letter. 
Was dit wellicht aanvankelijk ook het geval bij 
onze dierbare dode? ..... 



Immers geen studie was hem te veel om zich zo 
goed mogelijk te bekwamen. Waarom? ..... Om 
de naaste maar van dienst te kunnen zijn op ge
neeskundig en psychologisch gebied..... • 
Heeft hij daarom niet alle wereldzeeen bevaren 
om daar toch maar dienstbaar te kunnen zijn in 
dienst van de zieken? ..... 
Uiteindelijk werd hij zelf ziek. Hierbij vond er 
een keerpunt plaats in zijn vruchtbaar leven. 
Zeker, hij deed nog al wat hij kon voor zijn zieke 
medemens, maar vestigde daarbij toch voortaan 
de volle aandacht op het eerste en voornaamste: 
de lief de tot God. 
We mogen gerust zeggen dat zijn laatste levens
jaren geheel en al stonden in de speciale dienst 
van God. Op vurige wijze wist hij dit ook door 
woord en voorbeeld uit te dragen. 
Tenslotte .. ". "de schone voleinding". In de 
Stille Kapel van de Witte Zusters in de stad 
Enschede, tijdens zijn gebed, of laten wij het zo 
zeggen, tijdens zijn zitten "te willen naar God", 
na een laatste blik op de afbeelding van zijn 
hemelse moeder Maria, begon zijn sterven. 
Moge Jezus, die eens in de diepste verlatenheid 
hing aan het kruis, Bernard Anton voeren naar 
het hemelhuis, voeren tot een gloedvolle verrij
zenis. 

Mijn Je;:.us barmhartigheid! 


