


t Ter dankbare herinnering aan 

Bernard Wolfer 
Hij werd geboren op 16 no-vember 1924 te Albergen. 
Voorzien van de H. Ziekenzalving is hij op 28 febru
ari 1998 te Tubbergen overleden. Op 4 maart d.o .v. 
hebben we na een plechtige uitvaartviering zijn 
lichaam te ruste gelegd op het parochiële kerkhof te 
Albergen. 

Bernard was een eenvoudige bescheiden man. Hij 
hield van het leven. Hij woonde destijds met zijn 
oom aan de Weemselerweg 44. Samen kwamen ze 
dagelijks eten en koffie drinken bij de familie Ter 
Braak, die hen alle jaren door zeer gastvrij heeft ont
vangen. 
Bernard had graag doorgeleerd, maar de omstandig
heden lieten dat toen niet toe. Na de lagere school 

,,moest hij meteen aan de slag. In Hengelo begon hij 
als carosseriebouwer. Daarna ging hij naar het loon
bedrijf Hoek. Vele jaren heeft hij daar met plezier 
gewerkt. Vervolgens werkte hij enkele jaren bij het 
mechanisatiebedrijf Demmer. De laatste jaren was hij 
werkzaam bij het autodemontagebedrijf Broekhuis. 
Bernard vond het erg prettig dat hij hier nog wat kon 
doen toen hij de VUT-leeftijd had bereikt. 
In zijn jonge jaren speelde hij trompet bij de muziek
vereniging Concordia. Hij hield ook veel van dieren. 
Zijn hond, vogels en duiven en het schaap kwamen 
niets te kort. Hij maakte graag autotochtjes door de 

mooie natuur en genoot van het gezang van de 
vogels. Op grootse wijze heeft hij met de hele buurt 
en zijn goede vrienden zijn 65ste verjaardag gevierd. 
Ongeveer drie jaar geleden begon zijn gezondheid 
hem in de steek te laten. Hij kwam terecht in het 
Twenteborg ziekenhuis. Hij knapte wel wat op, maar 
werd nooit meer 'de oude' . Regelmatig kwam hij in 
ademnood. Als het te erg werd volgde weer een 
opname in het ziekenhuis. Vele malen was hij daar 
en iedere keer moest hij weer een stukje gezondheid 
en vrijheid inleveren. Ongeveer een jaar geleden 
werd hij opgenomen in het zorgcentrum "De Eeshof' 
in Tubbergen. Hij had het er goed naar zijn zin en 
was zeer te spreken over de goede verzorging. 
Ondanks zijn benauwdheid bleef hij tevreden en 
opgewekt en hij vond het fijn als je hem kwam 
bezoeken. Hij klaagde nooit. 

We zullen Bernard blijven herinneren als een een
voudige, gelovige mens, die steeds met ijver en ple
zier heeft gewerkt en geleefd. Moge hij nu leven in 
de vrede van God. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van onze huisgenoot danken wij u 
hartelijk. 

Albergen, maart 1998 
Weemselerweg 41 

Fam. H.G. ter Braak 


