
✓ 

~ ~- /il~ -' • - 1 
• ,: 1'.~>'Jo'; 1 

J 1 



t 
Een dankbare herinnering aan het leven van 

Bernardus Engelbertus Striekwold 
Beemd 

weduwnaar van 

Aleida Geertruida Gei-ritsen 
Hij werd geboren te Silvolde op 2 januari 1924. 
Tijdens zijn vakantie in Schwarzwald is hij plotse
ling overleden op 7 september 1996. In een 
Eucharistieviering in de Sint Antoniuskerk te Ulft 
hebben we afscheid van hem genomen op 
14 september 1996. Daarna hebben we hem 
begeleid naar zijn laatste rustplaats op het 
parochiekerkhof. 

De laatste dagen van zijn leven heeft pa intens 
mogen genieten van de prachtige natuur. Hij 
belde er nog over naar een van zijn kinderen. 
Het mooiste was misschien wel,. dat hij dit nu 
mocht delen met Dien. Samen hadden ze het 
goed. Hij fleurde er helemaal van op. Door haar 
had het leven voor hem - na de dood van ma -
opnieuw glans gekregen. Samen konden ze 
intens genieten van elkaars gezelschap op hun 
vele fietstochten . Ondanks de droefheid om zijn 
zo plotselinge dood zijn we dankbaar, omdat het 
leven voor hem weer goed was. 
Zijn leven is niet altijd gemakkel ijk geweest. 
Meer dan veertig jaar lang heeft hij hard moeten 
werken op de DRU. Er was - samen met ma -
de zorg voor ons gezin. De laatste levensjaren 

van ma was hij er steeds voor haar ten einde 
toe. Zijn liefde ging uit naar zijn kinderen. Wim, 
zijn gehandicapte zoon , nam daarbij een specia
le plaats in. Elke twee weken ging hij - weer of 
geen weer - naar Wilp om hem te bezoeken. 
Hij was trots op ons, zijn kinderen, maar nog 
meer op zijn kleinkinderen. Zij waren zijn oog
appels. Zij maakten zijn leven goed en mooi. 
maar ook buiten zijn gezin was hij geliefd. Altijd 
stond hij klaar in de buurt of in de familie. Hij 
hielp waar hij kon. Hij had een luisterend oor en 
een begrijpend hart, ook al kostte het hem soms 
moeite om aan zijn gevoelens uiting te geven. 
Ook voor de kinderen in de buurt was hij een 
echte opa. 
Terugdenkend aan zijn leven krijgen we een 
goed gevoel over ons. Er was iets van een 
weldadige harmonie gegroeid, die we nooit zul
len vergeten. We kunnen hem er alleen maar 
dankbaar om zijn . Daarom kunnen we zijn leven 
toevertrouwen aan God, gelovend dat die vred i
ge harmonie eeuwigheidswaarde zal krijgen door 
de liefde die God is. 
Pa, opa, Beemd, bedankt om wie je voor ons 
bent geweest en zu lt blijven. 

Voor de ve le blijken van medeleven ondervon
den na het overlijden en bij de uitvaart van onze 
lieve zorgzame vader, opa en vriend betuigen wij 
U onze oprechte dank. 

Ulft, september 1996 

Kinderen en kleinkinderen 
Dien 


