
t In dankbare herinnering aan 

Bernard TÖnis 

Gesterkt door de ziekenzalving is Bernard op 10 
februari 1993 overleden in het ziekenhuis te Ol
denzaal. Hij kon het leven hier op aarde de afge
lopen tijd steeds moeilijker aanvaarden en heeft 
het vredig teruggegeven aan de Heer temidden 
van de mensen die hij graag om zich heen had. 
Bernard is op 28 november 1925 geboren in De 
Lutte op de plek waar hij zijn hele leven ge
woond heeft. Juist dié plek was hem veel waard. 
Hij heeft daar elk stukje grond wel eens bewerkt; 
was het vroeger voor het boerenbedrijfje, later 
maakte hij de tuin steeds groter en groter. Het 
was bijna niet meer bij te houden. Maar Bernard 
ging al vroeg met de tijd mee en de motormaaier 
e.d. waren goede hulpmiddelen om de tuin er zo 
fraai mogelijk uit te laten zien. Na de gedane ar
beid genoot hij dan op zijn manier van alles wat 
er in groeide en bloeide. Bernard was trots op 
zijn sterke lichaam. Hij heeft niet alleen veel 
zwaar werk verzet maar ook in de vrije t ijd ge
bruikte hij alle kracht die hij in zich had. In zijn 
jeugdjaren uitte zich dat o .a. in de sport (voetbal 
en klootschieten en motorrijden) en andere re
creatieve bezigheden tesamen met zijn broer 
Frans en buurjongens en -meisjes uit de "Wub
belstad." Waarschijnlijk dat die lichamelijke 

kracht hem heeft doen geloven de hele wereld 
aan te kunnen waardoor hij vroeger onwijs en 
hard over kwam. Maar als je hem goed kende, 
dan wist je wel beter. Bernard was een grove ke
rel maar met een hart van goud. Iemand die hulp 
nodig had, kon bij hem terecht en reken maar 
dat hij voor je door het vuur ging. 

Tijdens mijn leven hield ik van gezelligheid en ie
dereen was welkom bij moeder en mij thuis. 
Maar toen ik om gezondheidsredenen mijn werk 
moest neerleggen en ook thuis niet meer het 
zware werk kon doen, nam m1ïn leven een ande
re wending. Ik had altijd een gezond en sterk li
chaam, maar toen dat verzwakte, wilde ik liever 
niet zoveel mensen meer om mij heen. 
Aan de mensen die toch op afstand met mij heb
ben meegeleefd en aan mij hebben gedacht of 
aan de naaste familie zijn blijven vragen naar 
mijn gezondheid: Bedankt daarvoor! 
Tijdens mijn laatste uren in het ziekenhuis te Ol
denzaal waren mijn broer Frans, zijn vrouw Ma
rietje en hun kinderen aan mijn zijde en ik heb 
hun dan ook bedankt voor alle zorg en medele
ven aan mij besteed de afgelopen jaren. 




