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Ter dankbare herinnering aan 

Bernardus Johannes 
Wilhelmus Volker 
echtgenoot van 
Catharina Anna Asbreuk 

Hij werd op 17 maart 1913 te Haaksbergen 
geboren. Na het sacrament van de zieken 
ontvangen te hebben is hij op 16 juli 1981 in 
het ziekenhuis " De Stadsmaten" te Enschede 
overleden. Met een Eucharistieviering namen 
we afscheid van hem op maandag 20 juli 
d.a.v. waarna we hem begraven hebben op 
het kerkhof van de Bonifatiusparochie te 
Haaksbergen. 

Na een hoopvol herstel gedurende een aantal 
dagen kwam er vrij onverwacht een wend ing 
in zijn leven , ofschoon hij zelf er op voorbe
reid was, gezien zijn uitlatingen en bezorgd
heid. Het was een van zijn kernmerken verder 
te zien dan de dag van vandaag. Op deze 
wijze heeft hij zijn bedrijf opgebouwd. Hij was 
boer in hart en nieren. Hij hield van open
heid en had kennis van zaken op zijn ge
bied . Hij was precies, eerlijk en alles wat hij 
deed was doordacht, zodat het ook kon en 
het rechtvaardig was. Voor zichzelf was hij 
sober en hij hield van huiselijke gezelligheid. 
Zo heeft hij als een harde werker zich pro
beren in te zetten voor het welzijn van zijn 
vrouw en van zijn gezin. Want zijn gezin ging 
voor in alles. Daar leefde en werkte hij voor. 
Ook was hij een godsdienstig en gelovig 
mens, die voorging in gebed in de overtuiging 
dat Gods zegen wasdom geeft aan onze 
mensel ijke inzet. En zoals hij in zijn leven 
geleerd had op tijd afstand te doen van be
paalde levenstaken zo kon hij dat ook toen 

het ging om zijn eigen leven. Voor hem 
gelden de woorden van de Heer : .,Kom 
goede en getrouwe dienaar, over weinig 
waart ge trouw, over veel zal Ik u aan
stellen. Ga binnen in de vreugde van de 
Heer" . Dat hij ruste in vrede. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens 
de ziekte en bij het afscheid van mijn man, 
onze vader en opa, zeggen wij u onze op
rechte en hartelijke dank. Uw gebed of zo 
maar een gedachte aan hem zal ons goed 
doen. 

C. A. Volker - Asbreuk 
Kinderen en kleinkinderen 

Haaksbergen, Juli 1981 


