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Ter dankbare herinnering aan 

Bernardus Johannes Joseph 
Stamsnijder 

echtgenoot van 

JOHANNA GEERTRUIDA SEMMEKROT 

Hij werd geboren I april 1918 re Bornerbroek. 
Nog voon:ien van het Heilig Oliesel overleed hij 
aldaar op 20 maart 1995: 24 maart d.a.v. hebben 
wij hem te ruste gelegd op her kerkhof van de 
Sint Stephanusparochie re Bornerbroek. 

Het is zoals zijn echtgenote kort na 1.ijn plotse
linge heengaan opmerkte: ,,Zijn handen hebben 
voor ons gC\verkr. Zijn hart heeft voor ons 
geklopt." .Brok Bernard" was een trouw ccbrge
noor, 'n zorgzame vader en 'n lieve opa. Een 
man van válskracht, daadkracht en gedreven
heid. 
Toen hij trouwde heeft hij op de boerderij 
enorm veel werk verzet. Zijn gezin vormde de 
drijfveer om ook in tijden van ziekte en tegen
slag re blijven doorgaan. Samen met ûjn vrouw 
zorgde hij ervoor dar geen van de kinderen iets 
tekort kwam. Een ieder was voor hem gelijk. 
Zijn handen hebben er coe bijgedragen dar larer 
ieder kind een eigen huis kon bouwen of verbou-

wen. Hij volgde hun doen en laten met interesse 
en het deed hem goed re mogen constateren dar 
zij allen kozen voor de weg waarop hij hen was 
voorgegaan. Vooral ook zijn kleinkinderen heb
ben hem veel blijheid, vreugde en geluk geschon
ken. In zijn schaarse vrije tijd genoot hij van de 
natuur. De jacht was zijn grootste hobby. Ruim 
vijftig jaar was hij lid van her parochiekoor, 
trouw bezocht hij de wekelijkse repetitie en na 
afloop speelde hij samen mer vrienden kaart. 
Uiteraard onder her genot van een borreltje. Wij 
blijven dankbaar voor alles war hij voor ons 
gedaan en berekend heeft. Wij willen 1.ijn nage
dachtenis in ere houden door zij n goede voor
beeld re volgen. 
Moge hij van nu af aan vrede hebben gevonden 
bij de Heer, die hij gedurende zijn hele leven 
trouw heeft willen dienen. 

Voor Uw hlijken van belangsrelling en medele
ven ondervonden na her overlijden van mijn 
man, onze vader en lieve opa zeggen wij U onze' 
hartelijke dank. 

J.G. Sramsnijder • Semmekror 
kinderen en kleinkinderen 

Bornerbroek, maarr 1995 
Wolbeslanden 16A 


