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In dankbare herinnering aan mijn allerliefste 

man, onze lieve pappie en opa 

BERNARD JOZEF WILLEMSEN 

Geboren op 23 juli 1908 te Oldenzaal, plot
seling, nog voorzien van het H. Oliesel, over· 
leden in de vroege morgen van 24 september 
1982. De plechtige uitvaartdienst had plaats 
op dinsdag 28 september in de St. Plechel· 
musbasiliek te Oldenzaal, waarna de crema
tie volgde te Usselo. 

Volkomen onverwachts is hij van ons heen
gegaan en laat hij ons in diepe verslagenheid 
achter. Toch hebben wij alle reden om God 
onze Heer dankbaar te zijn. Een gelukkig 
huwelijksleven van 46 jaar in volle gezond
heid: dat is niet velen gegeven. Hij was zo 
sterk gebonden aan zijn gezin en aan Olden
zaal dat hij het liefste thuis was, met het 
zicht op de St. Plechelmustoren en geen 
behoefte kende aan vakantie ver van hu is. 
Zijn vrouw. zijn kinderen en kleinzoons 
waren hem alles. De familiekring, vooral als 
zijn kleinzoons er waren, gaf hem zijn 
grootste vreugde. 
Ruim 35 jaar werkte hij met hart en ziel bij 
de Twentsche Courant, met een opvallende 
werklust. Dag en nacht was hij bereikbaar 
ten dienste van zijn krant. Vele jaren lang 
was hij trouw kollektant in zijn St. Plechel
musbasiliek. Naast dit alles heeft hij met 

overgave getuinierd als een echt buiten
mens. 

Wij danken u voor uw voorbeeld van een 
toegewijd, arbeidzaam en tevreden leven en 
wensen u de eeuwige vreugde voor Gods 
Aanschijn. 

Mensen, -hun dagen zijn als gras, 
zij bloeien als bloemen in het open veld; 
dan waait de wind en zij zijn verdwenen 

en niemand weet waar ze hebben gestaan. 
Maar duren zal de liefde van God, 

en Hij doet recht van geslacht op geslacht 
aan allen die zijn Verbond bewaren, 

zijn woord behartigen en het volbrengen. 
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Licht is uitgezaaid 
voor gods gerechte vrienden, 

vreugde zal ontbloeien. 
Vrienden, weest verheugd 
en verkondigt zijn Naam 

boven alle namen. 
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Wij danken u voor uw troostende belangstel
ling en uw gebed. 

Mevr. B.E.H. Willemsen. Bodde 
Kinderen en kleinkinderen 




