
Vrede en alle goeds 

"Ieders plek van leven is een plek van geloof 
en dat stemt mij hoopvol; 
dat geeft toegang tot verdieping". 



We herdenken met eerbied en dankbaarheid 

Herman Berning 
Minderbroeder Conventueel 

* Denekamp 2-3-1938. 
t Nyk0bing 6-12-1997. 

Herman deed zijn intrede in de Orde van de Minderbroeders 
Conventuelen op 25 september 1960. Na zijn studie filosofie en 
theologie ontving hij op 26 maart 1966 de H. Priesterwijding te 
Mariarade (L). Kort daarna vertrok hij naar de missie van de Orde 
in Denemarken. Na een korte tijd van assistentie in Kopenhagen, 
S0nderborg, T0nder heeft hij zich vanaf 1972 tot aan zijn dood 
ingezet als een toegewijd pastor voor de geloofsgemeenschap van 
Nakskov en Nyk0bing. Voor de franciscaanse lekenorde was hij een 
aanspreekpunt. 

Op vrijdag 12 december was er een liturgie ten afscheid in de kerk 
te Nyk0bing; op zaterdag 13 december was er een uitvaartliturgie te 
Denekamp, waarna we hem ter ruste hebben gelegd op het 
parochiele kerkhof. 

"Ieders plek van leven is een plek van geloof en dat stemt mij 
hoopvol; dat geeft toegang tot verdieping". 
Deze woorden sprak Herman in onze laatste bijeenkomst als 
broeders. Een gedachte, welke ons nu nog dierbaarder is geworden 
nu hij ons ontvallen is. 
Herman was een goed pastor, die zich met hart en ziel toegewijd 
heeft aan de Kerk en de Orde in Denemarken. Hij was een fijne 
broer en oom voor zijn familie. En voor ons, zijn medebroeders, 
was hij een diepgelovige en eenvoudige volgeling van Franciscus. 
Zijn plotselinge dood heeft ons allen verrast. 

Onze welgemeende dank gaat uit naar allen die Herman hun 
vertrouwen hebben gegeven; vooral willer. wij hen danken die hem 
in zijn leven terzijde hebben gestaan als broer, medebroeder, 
huisgenoot en vriend. 
Dat Herman nu volop mag delen in de Vrede van de Heer, de 
Schepper van al wat leeft, is onze bede. 

Familie Berning 
Minderbroeders Conventuelen 

Vi mindes med ;prb0dighed og taknemmelighed 

Herman Berning 
Franciskanerkonventual 

* Denekamp (Holland) 2-3-1938. 
t Nyk0bing F. 6-12-1997. 

Herman indtrádte i Franciskanerkonventualernes orden den 25. 
september 1960. Efter filisofi- og teologistudiet (Wynandsra-de, 
Padova, Leuven), blev han den 26. marts 1966 priPsteviet i vor 
kirke i Mariarade. Kort derefter rejste han til Danmark lor at arbejde 
dèr sammen med de 0vrige franciskanerbr0dre. Efter et lille árs 
ophold i K0benhavn ved Sankt Ansgars kirke, hvor han samtidig 
l;prte dansk, kom han efter et kort ophold ved Skt. Knuds kirke, 
Svendborg, til Ski. Pauls kirke, S0nderborg og Heilig Kors kirke, 
T0nder, hvor han som andenpr;pst arbejdede i fem ár. Fra 1972 -
1975 var han andenpr;pst i Nakskov og fra slutningen af 1975 og 
indtil sin d0d var han en hengiven sognepriPsl lor Heilig Kors 
menighed i Nyk0bing F. Fra august 1995 var han tillige sognepr;pst 
for Skt. Franciskus menighed i Nakskov. Han var kontaktperson for 
den franciskanske l;pgorden i Danmark. 

Efter requiemmesse den 12. december i Heilig Kors kirke, Nyk0bing 
F., blev der den 13. december holdt en begravelses-h0jtidelighed i 
pater H. Bernings hjemby Denekamp, hvorefter han blev stedt til 
hvile pá kirkegárden dèr. 
"Hvert sted, hvor der leves, er et troens sted, og dette g0r mig 
forhábningsfuld: del ábner vejen till fordybelse". Disse ord talte 
Herman i oktober 1997 under vor sidste sammenkomst som br0dre. 
En tanke som er blevet os endnu mere dyrebar nu, da han har 
forladt os. 
Herman var en god pr;pst, som med hjerte og sj;pl viede sig til 
kirken og ordenen i Danmark. Han var en god bror og onkel for sin 
familie. Og for os, hans ordensbr0dre, var han en dybttroende og 
enfoldig folgesvend af Frans af Assisi. Hans uventede d0d har 
overrasket os alle. 

Vor oprigtige tak rettes til alle som skiPnkede Herman deres tillid: 
ganske s;prlig vil vi lakke dem, som st0ttede ham som broder, 
medbroder, husf;elle og ven. 

Mátte Herman nu fuldtud have del i den fred, som Herren, 
Skaberen af alt levende, har lovet os. Dette er vor b0n. 

Familie Berning 
Franciskanerkonventualerne 


