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Zijn werk was zijn leven. 
Zijn leven was zijn werk. 

Hij was een vriend voor iedereen. 

In dankbare herinnering aan 

Bernard Wolters 

Hij werd 15 februari 1932 te Enter geboren en door 
de H. Doop opgenomen in de gemeenschap van 
de R.K. Kerk met de namen Bernardus Herman
nus. In 1963 verbond hij zich voor het leven met 
Johanna Berendina Slag. Na 28 jaar gelukkig ge
trouwd te ziJn geweest, overleed hij na kortstondi
ge ziekte __ op 24 februari 1992. Na een gemeen
schappel1Jke Eucharistieviering hebben we 28 fe
bruari d .a.v. afscheid van hem genomen en hem te 
rusten gelegd op het R.K. Kerkhof te Enter in gelo
vige overtuiging dat ook hij door de Heer geroepen 

is om eeuwig te leven. 

Lieve man en pa. 
Jij zelf en ook wij staan voor een raadsel bij het af
scheid dat we zo vroegtijdig moeten nemen. Een 
bang verwachten is werkelijkheid geworden. Je li
chaam heeft de gevolgen van een ernstige ziekte 
niet kunnen doorstaan. Daarom kwam heel onver
wacht je levenseinde. Je wilde nog niet toegeven 
aan je ziekte en hoopte nog op beterschap. Zo 
graag had je nog enkele jaren bij ons willen zijn. 
Jouw sterven betekent voor ons een stekend en 
pijnlijk verlies. Wij zullen je heel erg missen. 
Vol zorg en toewijding heb jij je ingezet voor ons 
gezin. De liefde, die je altijd voor ons toonde en de 

trouw en bereidheid om iedereen voort te helpen 
waar je maar kon, kwam uit een oprecht hart en 
overtuigd godsdienstig leven. Je was een man 
met weinig hobby's, af en toe een kaartje leggen. 
Je was ook niet iemand die graag op de voorgrond 
stond, maar je leefde met hart en ziel voor de zaak. 
Z_elfs toen je ziek was, kwam je elke dag nog even 
k1Jken of alles nog wel goed g ing. 
Ook de kleintjes kwamen graag bij jou, je haalde ze 
op voor een snoepje, of nam ze mee voor een 
wandeling naar de eendjes. 
Het was misschien allemaal te mooi om lang te 
mogen duren. Onze woonplaats is immers hier 
niet van blijvende aard. Toch willen we, gesterkt 
door jouw voorbeeld, als gelovige mensen onze 
levensopdracht verder vervullen, zoals we d ie sa
men eens zijn begonnen. 
Moge de Heer tot voltooiing brengen waartoe we 
zelf niet in staat zijn. 
Pa, we danken je voor alles wat je voor ons bent 
geweest. Rust in vrede. 

DANKBETUIGING 

Voor uw blijk van medeleven tijdens zijn ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve man en onze pa 
betuigen wij u onze oprechte dank. ' 

Enter, februari 1992 

JO WOL TERS- SLAG 
en kinderen 


