
In dankbare herinnering aan 

Bernard Teusink 
weduwnaar van Adéle Nobbenhu;s 

en later ievenspartner van wij'en Suzanna Leeuwenkuijl·Kroes 

Vader is 3 juli 1912 geboren te Oldenzaal en overleed aldaar op 
9 december 199l. 

De Uitvaartplechtigheid vond plaats op woensdag 14 december 
199t ,n de Drieeenheicske'k te Oldenzaal, waarna we hem ten rus1e 
hebben gelegd bij de laatste rusto aats van zijn gel e!de echtge· 
note en onze moeder op het kerkhof aan oe Hengelosestraat te 
Oldenzaal. 

Een lieve vader, vriend en opa is van ons heengegaan. iedereen 
kon bij hem terecht. H j stond altijd open voor verschillende men n· 
gen en gevoelens, was recht door zee en verlangde van een ieder 
plichtsgetrouwheid ten aanzien van wetten, normen en gewoon· 
ten. 

H,j huwde met moeder op 9 september 1939. Ze kregen 4 k nde
ren. We waren, ondanks de zorg om de gezondheid van moeder, 
geluki<ig met elkaar. Hee' verdrietig hebben we van haar afscheid 
moeten nemen toen zij in 1978 overleed. Haar graf, nu ook het 
zijne, heeft vader zeer regelmat,g bezocht en verzorgd. 

Na enige tiJd had hij het geluk een zeer warme vriendschap te vin
den bij Suzan. Ze werden ech: partners voor hel leven. Hj heeft 
met haar hele fijne jaren doorgebracht. Wij waren er niet minder 
gelukkig om, mede omdat de kleinkinderen van beide lam I es kon
den opgroeien in het bezit van een fi1n en uniek stel grootouders. 

Helaas werden de laatste 1arer door een langzaam veranderende 
gezondhe dstoestand van Suzan steeds moeilijker. Zonder zichzelf 
te ontzien heeft hij veel zorg om haar gehad. Dal daarbj zi1n e gen 
gezondhe d sterk achteruit liep werd pas voor een ieder du delijk 
nadat Suzan in de ·o·denhove' te Losser moest worden opgeno
men. Toen zij daar op 23 oktober overleed was vader weer hele
maal alleen ... , .. toch heeft d t alleen zijn nog geen zeven weken 
mogen duren. 

Ge ukkig heeft hij zich op het aatst nog verheugd op het spoed g 
kunnen betre,ken van een aan hem toegezegde aanleun-woning 
bij het verzorgingstehuis 'de Molenkamp' te Oloenzaal ... helaas! 

Voor ons, min of meer voorbereid vanwege de ongunstige operatie 
uitslag. overleed hij toch nog voj p otsel,ng, in een fase waarin va
der zei! nog levenswil toonde en goede coekomst verwachtingen 
koesterde. 

Hij ~wam a!s oudste uit een gezin met zes kinderen en hee't z'n 
vier broers en zuster allemaal overleefd. Nu wij he'll als laatste van 
de 'oude' generatie Teusink uit handen moeten geven, vertrouwen 
wij zijn ziel toe aan oe helde van God. Wij dan,en hem voor wies 
wat hij voor ons heelt betekend. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van vader en opa da1ken wiJ U van harte. 

Kinderen en kle nkinoeren 




