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In dankbare herinnering aan 

Bernard Visschedijk 
Sedert 24 - 05 - 1996 weduwnaar van 

Annie Frielinck 
Na de uitvaartmis op 30 oktober 2001 in de H. 
Nicolaaskerk te Denekamp hebben we hem ter ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 
Hij werd op 12-05-1917 aan de Wilhelminastr. te 
Denekamp geboren en groeide op aan de Sloetstraat 
naast het R.K. kerkhof. 
Al op jonge leeftijd ging hij aan het werk in het kleine 
aannemersbedrijf van zijn vader. waar hij timmeren 
leerde. Zijn jonge jaren werden door de Tweede 
wereldoorlog onderbroken, toen hij tevens zijn vaderland 
moest verdedigen. waarbij hij blijvend knieletsel opliep. 
Na de oorlog leerde hij ons ma kennen en na hun 
huwelijk in 1950 betrokken ze een ' zomerhuisje ' in de 
" Zaandkoel " Hier heeft hij 37 gelukkige jaren met zijn 
gezin gewoond en kon hij zich uitleven in zijn hobby's; 
timmeren , tuinieren en de natuur. Daarnaast was hij 
jarenlang actief als secretaris I penningmeester van de 
Bouw en Houtbond, waarbij hij vele plaatselijke bouw
vakkers met raad en daad terzijde stond. 

Hij werkte vele jaren als timmerman in Oldenzaal, 
waar hij elke dag, zomers en s' winters op de fiets 
naartoe ging. Vanaf de begin jaren ' 70 nam hij geen 
deel meer aan het arbeidsproces. 
Vanaf dat moment kon hij meer tijd aan zijn hobby's 
besteden: vele uren bracht hij door in zijn timmer
schuur waar hij met eenvoudige hulpmiddelen zeer 
creatief met hout was. Ook ging hij samen met ma voor 
het eerst in zijn leven op vakantie en maakten ze 
samen lange fietstochten door het mooie Twentse en 
Duitse landschap. 
In 1987 verhuisden ze naar de Wolter Westerhuesstr. 
waar ze niet lang samen van hun " oude dag " hebben 
kunnen genieten daar de gezondheid van ma lang
zaam achteruit ging. De laatste jaren van hun samen
zijn besteedde hij al zijn tijd en energie aan haar ver
zorging. Door haar overlijden werd ook zijn levenslust 
minder, voelde hij zich eenzaam en het laatste jaar 
ging zowel zijn lichamelijke als geestelijke gezondheid 
achteruit : hij verloor een deel van zijn zelfstandigheid 
en werd afhankelijk. Hij verlangde steeds meer naar 
een hereniging met moeder. Na een kortstondig verblijf 
en liefdevolle verpleging in het Zorgcentrum Gerardus 
Majella overleed hij in het bijzijn van zijn kinderen en 
werd daarmee zijn laatste wens vervuld. 
Pa, bedankt voor wat je de laatste jaren voor ma hebt 
gedaan en wat je samen met ma voor ons hebt betekend. 

Wij danken U allen hartelijk voor alle blijken van 
belangstelling en medeleven na het overlijrlen van 
onze vader en opa. 

Kinderen en kleinkinderen 




