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Ter herinnering aan 

Bernard Schreyer 

echtgenoot van Truus Olthof 

Geboren op 28 oktober 1917 
te Ambt Delêen, op het Zeldam. 

Overleden op 18 augustus 1997. OP. de 
leeftijd van bijna 80 jaar, in Hengelo (Ov.). 

Lieve schat, 

Lief en leed hebben wij gedeeld 
In mooie en droevige tijden 
Mijn herinnering aan jou is vast 
Die kan niemand mij ontnemen 
Je was alles voor mij 
En in mijn hart zul je dat altijd blijven. 

Truus 

Vader, we vergeten je nooit. 

Opa, je was heel speciaal. Bedankt voor alle beschuit
jes met koffie, de lekkere pannekoeken, de heerlijke 
hachee en kippeboutjes. Wat zullen we je missen. 

Vandaag moeten wij afscheid nemen van een man, 
die voor ons allen ontzettend veel heeft betekend. 
Zi/'n leven stond in het teken van "geven", hij dacht 
al ereerst aan zijn omgeving, en dan pas aan zich
zelf. Je kon op liem rekenen, hij stond altijd klaar. 
Hij was een man van de natuur, kon gemeten van 
kleine dingen en had overal een oplossing voor. 
Tijdens tentamens van de kleinkinderen werd een 
kaarsje aangestoken. In gedachten was hij samen met 
moeder alt11d bezig voor de kinderen, schoonzoons 
en kleinkmderen. De schoonzoons waren zijn eigen 
zoons. Het huis en de tuin aan de Berendinastraat 
werden te groot en twee jaar geleden verhuisden ze 
naar de Backenhagenlaan. Ze vonden hun plekje daar 
uniek. 
Op 1 augustus jl. werd hij tijdens het boodschappen 
doen onwel en kwam 1n het ziekenhuis terecht. Hij 
kon het niet meer aan, zijn lichaam was op. 
Op 17 augustus ontving hij de Ziekenzalving. en in 
volle bewustzijn heeft hij van Zijn dierbaren alsche1d 
kunnen nemen. 
Wetend dat moeder verzorgd zou worden is hij rustig 
ingeslapen op maandagmorgen, 18 augustus. We 
bewaren alleen maar goede herinneringen aan hem. 
Voor alle medeleven en belangstelling danken wij u 
heel hartelijk. 
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