
groot was je inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons 



Dankbaar nemen we afscheid van onze 
dierbare vader, schoonvader, onze 
fijne opa 

Bernardus Antonius 
Waanders 
sinds 31 mei 1948 weduwnaar van 
Johanna Geèrtrulda Knoei 

Hij werd te Boekelo geboren op 3 november 
1904. Na een korte ziekte is hij gestorven in 
het Ziekenhuis " de Stadsmaten" te Enschede 
op dinsdagmiddag 27 juni 1989, nadat hij op 
zaterdagavond 24 juni het Sacrament van de 
Zieken had ontvangen. 
We hebben afscheid van hem genomen tijdens 
de Eucharistieviering op zaterdagmiddag 1 
juli in de kerk van de H. Blasius te Beckum , 
waarna we hem bij moeder te ruste hebben 
gelegd op het parochiekerkhof. 

Nu vader en opa gestorven is ervaren we 
aan de verhalen die we elkaar over hem 
vertellen , hoe dierbaar hij ons was en hoe 
dankbaar wij voor zijn leven zijn. Dit rijke 
leven laat ons een heel fijn beeld na. We 
weten maar al te goed dat zijn leven niet 
over rozen is gegaan. Toen moeder in 1948 
al stierf, bleef hij achter met 8 kleine kinde
ren. Dat was een geweldige zorg voor hem, 
al klaagde hij nooit. Met heel weinig geld 
moest hij zich redden en dan was het we l 
eens armoedig . Doordat hij heel eenvoudig 
was en een tevreden mens, kon het lukken. 
Hij heeft hard moeten werken. Het verlies van 
moeder was heel erg voor hem, maar door 
zijn ru st kon hij het aan. Hij was van 
nature een heel goede timmerman en een 
secure vakman. Hij had geleerd zichzelf te 

redden door allerlei klusjes zelf op te knap
pen. Zo was het later ook met zijn brommer. 
Voor zijn kinderen en kleinkinderen had hij 
alles over. De band met elkaar ervaren we 
duidelij,k als goed en dat was voor hem 
heel belangrijk. Feesten en verjaardagen van 
ons sloeg hij niet over. Hij kwam graag bij 
ons. Al had hij een moeilijk leven achter de 
rug, hij heeft ook de goede vruchten ervan 
mogen plukken. Hij ging graag uit met de 
bejaarden en zijn reis naar Lourdes met de 
bus heeft hij als heel fijn ervaren . De laatste 
jaren heeft hij in zijn vrije tijd veel gekaart. 
We kunnen zeggen dat kaarten en kerk hem 
niet mis gingen. Deze dingen heeft hij volge
houden tot kort voor zijn sterven. De laatste 
jaren ging hij wat sukkelen met zijn hart en 
de suiker. Vooral dat laatste was voor hem 
erg. 

We mogen heel dankbaar zijn voor zijn zorg
zame leven , dat gegrond was op een zeer 
reeël geloof. Daarom geven we hem vol ver
trouwen over aan de Heer van alle leven 
en zeggen: Vader , opa, bedankt voor je 
goede zorgen in al die jaren. Leef voor al
tijd gelukkig bij God en wees voor ons een 
voorspraak. 

Wij zeggen heel hartelijk dank aan allen die 
vader en opa nabij geweest zijn, ook in 
moeilijke tijden en die nu ook ons tot steun 
zijn . 

FAMILIE WAANDERS 


