


Een blijvende gedachtenis a,m 

Jan Gradus 
Berning 
echrgenoo1 van 

Siny Kreuwel 

• te Enschede 04-02-1926 t te Almelo 06-05-1997 

Nu wij voorgoed afscheid moeten nemen van Jan Berning 
worden wij heen en weer geslingerd door gevoelens van 
groot verdriet en van intense dankbaarheid. Want juist nu 
hij niet meer bij ons is, komc ons des ce duidelijker voor 
ogen wie hij voor ons was en wac hij voor ons heeft bete
kend en gedaan. Jan Berning is i;eboren ce Enschede: mee 
zijn beide zussen groeide hij op tn het gezin van Herman 
Berning en Anna Kulmann. Van zijn vader en van zijn 
opa kreei; hij zijn grote liefde voor houc mee en als derde 
houtdraaier in successie in het geslacht Berning zag hij , als 
hij een stuk hout onder ogen kreeg, al meteen wat hij 
draaien kon. Hij was een harde werker en bouwde lang
zaam maar zeker een eigen bedrijf op waarin hij zich hele
maal kon uicleven. 
Op 24 november 1959 trouwde hij in de parochiekerk 
van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand ce 
Mariaparochie mee Siny Kreuwel en samen mochten zij 
vader en moeder worden van een zoon en dochter. Zijn 
gezin kwam voor hem op de eerste plaats; hij was trots op 
zijn vrouw en kinderen en stond altijd voor hen klaar. Hij 
hield van gezelligheid thuis, had geen behoefte aan over
daad en hij drong zich nooit op de voorgrond. Hij was 
een man van weinig woorden, maar kon aandachtig 
luisteren naar anderen en stond alcijd klaar om te helpen. 
Hij was attent in de kleine dingen die het leven zo mooi 
maken, volgde mee belangstelling het wel en wee van zijn 

kinderen en als hij naar de markt ging bracht hij altijd een 
bloemetje mee voor Siny. En wac was hij gelukkig coen in 
hec napar van 1996 zijn eerste cwee kleinkinderen werden 
geboren en hij hoorde dat er een derde kleinkind op 
komst was. 
Hij kon zich na gedane arbeid_ heerlijk ontspannen in het 
luisteren naar muziek, kijken naar de televisie of samen 
met Siny aucocochcjes maken door hec prachtige Twentse 
landschap, want hij hield van de natuur. Toen hij echcer 
ste~ds meer moesc ervaren dat zijn gezondheid en ook zijn 
gezichtsvermogen achteruit gingen klaagde hij nooit, 
m~ar hield zich flink. Hij wilde heel graag leven en bij ons 
bl11ven en heeft gevochten zolang als hij kon, maar deze 
stnJd was voor hem niet te winnen. Moe gestreden is hij, 
gesterkt door de Sacramenten van de Zieken, op 6 mei 
1997 in het T wenceborgziekenhuis ce Almelo overleden. 
Mee Sc. Paulus kan ook hij gecuigen;"lk heb mijn strijd 
gestreden, ik heb mijn levensloop volcooid, ik heb mijn 
geloof bewaard. Nu rest mij nog de kroon die God mij zal 
geven! ". Jan, pa, opa: Bedankt! Leef nu voorc in vrede bij 
God. Over de grens van de dood heen blijf jij mee ons 
verbonden en houd je een heel mooi plekje in ons hare. 
Na een plechtig gezongen uitvaan ten afscheid in de 
parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijscand 
ce Mariaparochie hebben we hem ce ruste gelegd op het 
R..-K. kerkhof aldaar. · 

Voor uw belangstelling tijdens ziekte en medeleven 
ondervonden na het overlijden van mijn lieve man, onze 
vader en opa, danken wij U hierbij oprecht. 

Siny Berning - Kreuwel 
Kinderen en kleinkinderen 

Mariaparochie, 10 mei 1997 
Almeloseweg 184 


