
In dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS BERENINK ' 

echtgenoot van Hendrika Stockhorst. 

Hij werd geboren op 10 september 1912 
te Losser. 

Hij stierf in de Vrede van Christus 
op 22 mei 1992 te Enschede. 

Tijdens de Eucharistieviering op 27 mei in de 
parochiekerk te Glanerbrug hebben wij 

afscheid van hem genomen. 

Stammend uit een groot gezin moest hij al op 

~

. _ugdige leeftijd mee harpen de kost te ver-
1enerr. 
ok de oorlog is niet ongemerkt aan hem 

voorbij _gegaan. Kort voor äie tijd getrouwd, 
werd l'l1J . lrî de oorlog in Duitsrano te werk 
gesteld. Dit heeft zijn gezondheid toen al op 
ae proef gesteld. 
Na de oorlog probeerde hij samen met zijn 
vrouw zijn gezin op te bouwen. In 1957 kwam 
e.chter ere volgenae teleurstelling. 
Zijn gezondheid noopte hem zijfl werk op te 
geven. Meer dan 35 jaar was hij invalide. 
Ond~nks zijn kwaal w.as hij echtef altijd op
geruimd art vooral z1Jn humor was onvér
woestbaar. 

Meer dan 52 @ar deelde hij lief en ook het 
1eed met Rika.Samen luisteräen zij de laatste 
Jaren naar elke uitzending van da kerkradio 
en vonden zij kracht in Mt geloof. 
De laatste tijä zag pa het naderende eind~. 
Nu dit toch hog_ vtiJ onverwacht gekomen 1s 
willen wij God oanr<en dat pa zolang in ons 
midden 1s geweest en dat Hij pa zal verlossen 
van zijn b1mauwdheid en öpnemen in het 
land van de levenden, waat geen pijn en 
verdriet zal ziln. 
Dat gunnen wij pa van harte. 

Bedankt pa, voor alles wat U voor ons hebt 
gedaan en wij zullen U altijd als voorbeeld 

voor ogen houden. 

Opa, bedankt voor alle liefs en het plezier 
dat je ons gegeven hebt. 

Rust zacht, 
ma, je kinderen en kleinkinderen. 

"Weinet nicht an meinem Grabe 
Gönnet mir die ewige Ruhe 
Denk was ich gelitten habe 

Bevor ich schlosz meine Augen zu." 

Hartelijk dank voor uw belangstelling en me
deleven ti/"dens de ziekte en na het overlijden 
van mijn ieve man, onze dierbare vader en 
opa. 

Hendrika Berenink - Stockhorst 
kinderen en kleinkinderen. 


