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In memoriam 

Bernardus Franciscus 
Weerink 

4 juli 1927 13 augustus 2013 



Dankbaar zullen wij blijven gedenken 

Bernard Weerink 

echtgenoot van Sien Weerink - Kempers 

Bernard werd geboren op 4 juli 1927 aan de Vriezenveenseweg te Geesteren, 
gemeente Tubbergen. Bernard was de jongste van de 4 jongens in het gezin, hij had 
8 zussen. In het dorp en verre omstreken stond hij bekend als Beernd van de Pannen
maker. In Geesteren ging hij naar de lagere school. Na de lagere school ging hij naar 
de Ambachtsschool in Almelo voor een opleiding tot schilder. 
In 1953 leerde hij Sien Kernpers kennen Ç.,aarmee hij na een verkeringstijd van 5 jaar 
op 8 november 1958 trouwde. Na het sluiten van het huwelijk verhuisde ze van het 
platteland naar de stad, naar de Blauwhuisweg 26 in Almelo. 

Tijdens het huwelijk werden 3 gezonde kinderen geboren, eerst een zoon en daarna 
2 dochters. Bernard heeft alles in het werk gesteld om het zijn vrouw en kinderen 
naar de zin te maken. Als schilder verdiende hij de kost en zorgde dat het gezin niets 
tekort kwam. 
Toen Bernard 53 was heeft hij autorijles genomen en in 1 keer het rijbewijs gehaald. 
Samen met zijn echtgenote genoot hij van de tochtjes in de verschillende auto's tot 
hij op zijn 80e jaar vanwege gezondheidsproblemen de auto weg moest doen. Ook 
beleefde Bernard samen met zijn vrouw veel plezier aan hun prachtige tuin. Toen de 
kinderen kleiner waren was er ook ruimte voor verschillende dieren. Hij vond het 
allemaal prachtig. 

In 1990 werd Bernard voor het eerst opa van een kleindochter. Na 12 jaar kwam er 
ook nog eens een kleinzoon, Bernard kon zijn geluk niet op. Toen er nog een tweede 
kleinzoon kwam was hij trots als een pauw, innerlijk. 

Opscheppen of pochen deed hij niet, daarvoor was hij te bescheiden. 

De laatste jaren kreeg Bernard steeds meer op zijn bordje wat de gezondheid betreft . 
Hij moest steeds meer inleveren. Toch kon hij nog genieten van de bezoekjes van zijn 
kinderen en kleinkinderen. Ook de goede contacten met de buren deden hem goed. 

Hij is altijd de zorgzame vader en echtgenoot geweest. Hij waardeerde de zorg van 
zijn echtgenote, niet alleen in het begin van hun huwelijk maar vooral ook toen hij 
ouder werd. Ze hebben bijna 55 jaar lief en leed gedeeld. 

Onverwacht werd Bernard op 9 augustus _in het ziekenhuis opgenomen. Uiteindelijk 
mochten de behandelingen niet baten . Wat hij graag zou willen maar niet durfde te 
vragen geschiedde spontaan, vanaf zondag werd Bernard niet meer alleen gelaten . 
Er werd voor gezorgd dat hij het Sacrament der Zieken kreeg toegediend. Op dinsdag 
13 augustus ging het opeens heel snel. In het bijzijn van zijn vrouw en kinderen is hij 
vredig en zonder pijn ingeslapen. 

Dankbaar kijken wij terug op al het moois hij ons heeft gegeven. Hij heeft het goed 
gedaan. 

Voor uw belangstelling in de afgelopen periode en medeleven ondervonden na zijn 
overlijden zijn wij u dankbaar. 

Almelo, 20 augustus 2013 
Blauwhuisweg 26 

Sien Weerink - Kempers 
Kinderen en kleinkinderen 


