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Dankbaar gedenken wij onze goede 
= = vader, schoonvader en opa 

Bernard Vossebeld 
sinds 21 mei 1943 weduwnaar van 
Johanna Gezlna Boenders 

Hij werd geboren te Beckum op 3 Juni 1898. 
Plotseling is hij van ons heengegaan te 
Beckum op woensdagmiddag 25 februari 1987. 
We hebben van hem afscheid genomen tijdens 
de euc har istieviering op 28 februari , daarna 
hebben wij hem te ruste gelegd op het 
parochiee l kerkhof. 

Mensen di e een hoge leeftijd bereiken, horen 
zo vast bij ons thui s, dat afscheid nemen hee l 
moeilijk kan val len. Zo ervaren we dat ook 
bij vader en opa. Het was zo vanzelfsprekend 
dat hij er steeds was. Nu hij p lotseling van 
ons is heengegaan, kunnen we het ons haast 
niet voorstellen . Toch leefd e hij wel enigs
zins met de dood. Hij ze i de laatste tijd wel 
eens: ,.Het gaat tegen de avond aan" . Wel
licht voelde hij. dat het zij n laatste levens
dagen waren. Hij hie ld van het leven. Als er 
iemand in de buurt gestorven was , zei hij we l 
eens: ,. Ik moet onder de boom blijven , anders 
zien ze me" , of " Ik moet maar even weg
gaan". Dat zijn levense inde zo plotse ling zou 
komen, hadden we niet kunnen vermoeden, al 
werd hij de laatste weken we l vee l minder. 
Na de drie weken in het ziekenhuis, waar hij 
veel hei mwee had , gaf hij het op. Steeds 
werd hij afh ankelijker van anderen. Dat vond 
hij hee l erg. Hi j had in zijn leven nog altijd 
alles ze lf ku nnen doen. 
We denken met een dankbaar hart aan hem 
terug . Vroeg in zijn leven bleef hij bij het 

sterven van moeder in 1943 alleen achter met 
de zes ki nderen. Na haar dood heeft hij 
steeds voor zijn kinderen geleefd . Tot het 
laatste toe was hij gek met de kinderen en 
kleinkinderen en had volle belangste lling voor 
ieder, We zulen iemand mi ssen die er graag 
op uit fietste . Het liefst was hij buiten in de 
n_atuur. Daar had hij tijd voor, evenals voor 
z1Jn grootste hobby, het kaarten . Hij leefde 
toe naar de maandagavond en de donderdag
middag. 
We zull en in hem iemand missen, di e 's zon
dags als eerste bij de kerk was en zijn vaste 
plaats had . In eenvoudig geloof was hij 
dienstbaar aan anderen, zoals bv met de 
kerstdagen. Dan zorgde hij dat de hele familie 
hul st met kralen kreeg. We kunnen zeggen 
dat hij in kle ine di ngen groot was. 
Nu hij gestorven is geloven wij dat hij met 
moed_er verenigd is bij God, d ie hem het 
eeuwig leven gegeven heeft . Dat mag ons 
troosten en daarvoor kunnen we dankbaar 
zijn. 

Allen die ons nabij waren in deze dagen rond 
het sterven van vader en opa, zeggen we 
heel hartelijk dank. 

Familie Vossebeld 


