
Om in ons hart te bewaren 
als dankbare herinnering aan: 

SUSANNA BERENDINA BERNING 

echtgenote van Hermanus Johannes Niehof. 

Zij werq geboren in De Lutte 
op 8 oktober 1914. 

Tijdig voorzien van het Sacrament der Zieken 
overleed zij in het ziekenhuis te Oldenzaal 

op 5 oktober 1987. 
Op 8 oktober, de dag waarop zij 73 jaar 

geworden zou zijn, hebben wij in de 
Uitvaartdienst afscheid van haar genomen, 

waarna we haar lichaam te ruste hebben gelegd 
op het parochiekerkhof te Lattrop. 

Zij was een vriendeliJke en vredelievende vrouw, 
altijd zorgzaam als moeder en oma. Zo heeft 
zij 46 jaar lang haar liefde en zorg geschonken 
aan haar man en samen met hem aan hun grote 
gezin van 13 kinderen. Door haar opgewekt 
karakter maakte zij het er gezellig. 
Ze was altijd vol optimisme ondanks de zorgen 
die zij heeft gekend om samen met haar man 
de kinderen een goede opvoeding te geven. 
Heel haar leven heeft zij hard gewerkt thuis en 
op de boerderij die haar dierbaar was. Steeds 
was ze druk in de weer voor haar kinderen en 
kleinkinderen, vol belangstelling voor hun lief 

en leed. Zij stond open voor hun zorgen en 
moeilijkheden. Daarbij raakte ze ook nooit uit
gepraat over alles wat er in haarzelf omging. 
Toen zij te horen kreeg dat ze ernstig ziek was, 
heeft ze dat aanvaard in geloof en vertrouwen 
op God, die haar wel de kracht zou geven om 
dit kruis te dragen. Zij zag dit als de wil van 
God, die beslist over het leverl van de mens, 
soms wel heel onverwacht en"bp korte termijn. 
Graag had ze nog één keer, samén met haar 
man, kinderen en kleinkinderen haar verjaardag 
willen vieren. Het heeft niet zo mogen zijn. 
Plotseling werd zij door de Heer geroepen om 
voor altijd feest te vieren bij Hem. Dat mogen 
wij rustig geloven en vertrouwen voor iemand 
die heeft geleefd zoals zij, die zichzelf wegcij
ferde en alleen maar aan het welzijn van ande
ren dacht. 
-Hoezeer wij haar ook zullen missen, wij hopen 
en bidden, dat zij nu, bevrijd van ziekte en pijn, 
voor altijd gelukkig is bij God, op wie zij haar 
leven lang heeft vertrouwd. 

Voor de belangstelling tijdens de ziekte en het 
medeleven bij het heengaan van mijn goede 
vrouw, onze zorgzame moeder en oma, zeggen 
wij U hartelijk 'dank. 

H.J. Niehof 
Kinderen en kleinkinderen. 


