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Diep bedroefd, maar met een 
dankbaar hart, nemen wij af
scheid van mijn dierbare man, 
onze zorgzame vader en opa 

BERNARDUS HERMANNUS 
VORGERS 

echtgenoot van Th. J. Haafkes 

Op de boerderij, waar hij geboren werd op 
28 september 1928, stierf hij ook geheel on
verwacht, nog geste rkt door de ziekenzalving 
op 11 november 1989. Wij hebben hem te 
ruste gelegd op het parochieel kerkhof te 
Hengevelde op woensdag 15 november. 

Als een boom, stevig geworteld, was hij 
sterk en haast onverwoestbaar. Wie met 
hem omging, leerde hem kennen als een 
goedaardig mens, opgewekt en een gezel
lige prater, die zijn oordeel wist te geven 
en er soms sterk aan vasthield, die met 
smaak en humor zijn le,vensverhalen kon 
verte,llen. 

Hij was altijd in de weer en werkte met 
hart en ziel voor zijn gezin. Na zijn 24 jarig 
dienstverband mocht hij maar ruim 3 jaar 
genieten van zijn grote hobby thuis. 

Eenvoud sierde zijn hele leven . Mama, met 
wie hij meer dan 31 jaren gelukkig getrouwd 
is geweest en z'n kinderen en kleinkinderen 
kwamen altijd op de eerste plaats. 
De kerk was hem dierbaar, waar hij jaren 
.lang de koortrap opgin,g als lid van het 
heren koor. 

Voor wat hij was en voor wat hij ons gaf, 
willen we danken en hem vergeven wat er 

onvolmaakt in hem was. 
We willen voor . hem bidden , dat de goede 
en barmhartig e God hem moge opnemen in 
Zijn hemelse woning. 

In God 's handen mogen we hem gerust neer
leggen en met Jezus zeggen, toen hij stierf 
aan het kruis : " Vader, in Uw handen beve
len ,wij hem aan, dat hij rust in eeuwig 
.leven in U moge vinden ". 

Allen , die ons tot steun zijn ,geweest in 
deze moeilijke dagen na het sterven van mijn 
man en onze vader en opa, zeggen wij 
heel hartelijk dank, 

Familie Vorgers 


