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Je leefde zonder ophef 
Zonder veel woorden 

Heel stil ben je heen gegaan. 

In dankbare herinnering aan 

Gerardus Hendrikus Berning 

echtgenoot van 

Gerharda Maria Antonia Olde Hanter 

Geboren 23 november 1912 te Denekamp en 
gestorven op 9 december 2002. 
De plechtige uitvaart vond plaats op 13 decem
ber in de H. Nicolaaskerk te Denekamp. 
Afscheid nemen van iemand die je dierbaar is, 
is altijd moeilijk, vooral als het onverwacht 
gebeurt. 
Na dat hij zich zondagavond niet zo goed voel
de is Gerard in de loop van de nacht in z'n slaap 
overleden. 

Gerard is geboren als zoon van een bakkersfa
milie. Na eerst de lagere school te hebben door
lopen ging hij naar het gymnasium te Oldenzaal. 
Vervolgens is hij op jonge leeftijd naar Borne 
vertrokken en heeft daar het bakkersvak 

geleerd. Daarna is hij in de familiezaak gekomen 
waar hij tot z'n zeventigste verjaardag als bakker 
heeft gewerkt. 

iedereen in Denekamp kende bakker Berning, 
dat is altijd zo gebleven, ook de laatste jaren, 
waar hij dagelijks zijn ommetje maakte en zo 
met deze en gene praatte over het wel en wee in 
zijn "doarp". 

Jarenlang was hij keeper van het eerste elftal 
van DOS '19 en in latere jaren penningmeester 
en trouwe supporter. Hij zorgde samen met z'n 
broer Toon voor de voetbaluitslagen die dan voor 
het winkelraam kwamen te hangen. 

Gerard was voor Gerdie en Mariëtte een rust
punt, op de achtergrond maar vaak als voor
beeld. Hij heeft ook langere tijd de boekhouding 
van de bakkerszaak voor zijn rekening genomen. 

Zijn geloof en rotsvast vertrouwen in Gods goed
heid waren voor hem een grote steun in zijn 
leven. 
Zijn leven werd gekenmerkt door hard werken, 
eenvoud en bescheidenheid en zo ben je ook 
van ons heen gegaan. 

Voor uw medeleven en blijken van belangstelling bij dit 
afscheid zeggen wij u onze oprechte dank. 

G.M.A. Berning - Olde Hanter 
Mariëtte en Harrie ter Doest - Berning 


