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Hoe klein zijn wij 
allen in deze 

grote schepping 



W1lt in uw gebeden bliJven gedenken 

Sernardus Johannes Beernink 
die op 23 juli 1910 te Overdmkel werd 
geboren In Losser sloot hiJ zijn ker
keliJk huwelijk 26 oktober 1943 met 

Maria Aleida Olde Daalhuis. 
Nog nadenkend over hun 40-jarig hu
welijksjubileum zat Berend op twee 
stoelen en volgens ZIJn stijl verliet hij 
Losser zonder te waarschuwen, maan
dag 31 oktober 1983. 
HiJ ontving het H. Oliesel en werd op 
het kerkhof van de Maria Geboortepa
rochie te Losser begraven in het graf bij 
ZIJn zoon Gerhard, die reeds stierf op 
30 juni 1966. 

Beernink's Serendje was een zeer be
kende figuur in zijn naoberschap, in 
kerk en maatschappiJ. 
Vroh1k en opgeruimd was hij altijd. Zijn 
draalende kraaloogjes bekeken de om· 
geving. Hij dacht er het zijne van en 
zon op menige list. A ltijd was er wel 
iets te beleven aan de rand van het 
bos: veel moois, maar ook menige 
tegenvaller in het leven. 
H1j leefde bruisend, met veel vaart. 
Stoom afreageren was er niet bij, im-

mers alles was goed bedoeld en wie 
hem het beste kenden, konden daarom 
juist v~el van hem verdragen, want 
SerendJe was van een zeer goede in
borst: hij genoot van de natuur ; pony 
en wagen waren onafscheideliJk met 
hem verbonden. Hij genoot thuis in het 
gezm, al gmg het er wel eens luid
ruchtig aan toe, maar het meeste was 
echo. 
En dan ineens, dat wonderlijk moment 
dat h1j ook in alle heftigheid kon bid: 
den, want hij w1st, dat God niemand 
afschrijft en aan de zwakke mens steeds 
nieuwe kansen geeft. Serendje wilde 
best graag eeuwig leven en voelde zich 
erg gelukkig toen hij mocht horen: Je 
hoort er ook bij l 

Voor uw bhjk van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame va· 
der en opa, betuigen wij onze oprechte 
dank. 

M. A. Beernlnk-Oide Daalhuis 
kinderen en kleinkinderen 


