


In liefdevolle herinnering 

Bernardus Joseph Wilhelmus Tellman 
Ben 

weduwnaar van Marietje T ellman 

Pa werd geboren op 8 maart 1926 in De Lutte. Hij 
overleed op 5 juli 2003, na getroost en gesterkt te zijn 
door het H. Sacrament der Zieken. 
Op woensdag 9 juli 2003 hebben wij afscheid van hem 
genomen tijdens de eucharistieviering in de Heilige 
Antonius van Padua te Oldenzaal. Daarna volgde de 
crematie te Usselo. 

Op de boerderij in De Lutte groeide Pa op, samen met 
zijn broers en zusters. Zij vormden een hecht gezin 
waarvan hij de jongste telg was. Pa kreeg de mogelijk· 
heid om na de lagere school verder te leren en ging naar 
de HBS. Hij was een ijverige leerling. 

Na zijn schooltijd volgde de dienstplicht in Indië. Eenmaal 
terug in Nederland trouwde hij met Marietje Warburg, 
samen kregen zij drie kinderen. 

Pa was een gedreven man in zijn werk en voor zijn gezin 
en omgeving. Hij begon als boekhouder en in de loop der 
jaren ontwikkelde hij zich tot een man met veel kennis 
en inzicht in fiscale aangelegenheden. Dit leidde ertoe 
dat hij zijn eigen accountantskantoor oprichtte. Zijn werk 
was tevens een grote hobby voor hem. 

Zijn gedrevenheid en brede belangstelling in mens en 
maatschappij, bracht hij graag over op zijn kinderen, 
kleinkinderen en zijn naaste omgeving. Dit deed hij op 
zijn eigen karakteristieke wijze. 

In zijn vrije tijd genoot Pa van voetbal en was hij vaak te 
vinden op de sportvelden. Later moedigde hij ook zijn 
kinderen graag en enthousiast aan. Ook fietsen met ma 
en genieten van de natuur deed hij graag. Samen heb· 
ben ze vele Twentse tochtjes gemaakt, wat vaak 
afgesloten werd met koffie bij de familie. Met zijn gezin 
genoot hij van de vakanties in binnen· en buitenland. 
Een hoogtepunt was voor hem de reis naar Indonesië, 
waar hij intens van heeft genoten. Na zijn pensionering 
kwam er meer tijd voor vrijwilligers werk. Pa heeft altijd 
veel werk gedaan voor de vereniging van Oud·lndië 
militairen, het kerkbestuur en binnen de Stichting Huize 
Noord Deurningen. 

Pa het laatste jaar is voor jou niet gemakkelijk geweest. 
Wij hebben veel bewondering voor jou en de manier 
waarop je er mee omgegaan bent. Naast het verdriet van 
het verlies van Ma, kreeg je tegenslag op tegenslag te 
verwerken en ging het met je gezondheid snel achteruit. 
In het bijzijn van je kinderen ben je rustig ingeslapen. Je 
hereniging met Ma kwam voor iedereen onverwacht snel. 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, juli 2003 




