
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 
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Dankbare herinnering aan 

BERNARDUS CHfllSTIANUS TEMMEN 

echtgenoot van 

Anna Katrina Lippoll 

Vader werd geboren op 25 januari 1805 te 
Er ica als zoon van een veenarbeider . Vanaf 
zijn twaalfde jaar werkte hij ook zelf in tiet 
harde noestige veen. 
Op 4 september 1934 trouwde hij met moe
der, van wie hij zielsveel hield. Als eerlijk 
en rechtschapen ma~ was hij voor ons, zijn 
kinderen, een voorbeeld door de vreugde , 
de I iefde en de werk lust, die hij uitstraalde. 
Ook op sociaal gebied was hij actief in be
stuursfuncties bij de K.A.B. Hij was een van 
de mede-oprichters van het Wit-Gele kruis. 
Als zeer gelovig man ging hem de katho
lieke zaak ter harte. 
Vroegtijdig uit het arbeidsproces getreden , 
bracht hij de laatste jaren van zijn leven met 
moeder door, steeds weer uitziend naar be
zoek van zijn kinderen en kleinkinderen. 
Opgelucht, dat hij moeder een goede "stee" 
had bezorgd , kon hij 11 januari 1982 in vrede 
gaan s-lapen , zich ge lukkig wetend bij God. 
Moeder liet hij achter, nadat hij had gezien, 
dat zij goed werd verzorgd bij "St. Fran
cisct:s" in Coevorden . 
Vandaag, 15 januari 1982, hebben wij zijn li
chaam eerbiedig begraven op het R.K. kerk
hof te Erica, nadat wij samen God hebben 
gedankt voor een welbesteed leven tem idden 
van ons. 

God, onze Vader; 
wil vader welwill,end opnemen 
in Uw barmhartigheid . 
Hij heeft get racht Uw Zoon ,Jezus 
in dienstbaarheid na te volgen. 
Het verhaal van de voetwassing 
was zijn voorbee ld: 
" Hij had de zijnen lief 
ten einde toe. " 
Wil vader voor deze liefde 
belonen door opname 
in Uw vaderhuis. 
Moge hij in onze herinnering 
voortleven door de li efde, 
die hij uitstraa lde. 
Wij bidden U, 
geef hem Uw eeuwige vrede, 
Amen. 

Voo r de vele blijken van medeleven na het 
overlij den van mijn lieve man, onze dierbare 
vader en opa zeg.gen wij U hartelijk dank. 

Moeder. 
Kinder-en en kleinkinderen. 

Erica, 15 januari 1982. 


