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In dankbare herinnering aan 

Hendrikus Martinus Beernink 
echtgenoot van 

Maria Christina Bulthuis. 

Hü werd geboren op 3 september 1920 In 
De lurre. Op dinsdag 6 Januari 1987, op 
het feest van Driekoningen, nog voowen 
te zijn door de H. Zalving der Zieken. nam 
God tor Zich, mUn lieve man, onze onver· 
getelüke vader, schoonvader en opa. 

Hendrik Beernink, zoals w[j hem kennen, 
was in De I utte. door zijn werk als vee· 
handelaar, een bekende en graag gez1ene 
persoon 
H[j was een vriendelijke en een eerl[jke 
man. wiens werk ziJn liefhebber[j en wiens 
liefhebberiJ z[jn werk was. 
Z[jn uitspraak was daarom ook alrüd: • Wa'k 
oe ze 'j, is de waorheid. anders ze'J 'k ' t 
nich·. 
Vader bracht veel tUd door op de veemark
ten en b[j de boeren. 
Maar het allerliefste en het gelukkigste 
voelde h!i zich thuis bij z[jn lieve, zorgzame 
vrouw. 
Omdat hiJ altlid vol belangstelling was en 
vol zorg. gingen zijn kinderen en kleinkin
deren graag naar hem toe. 

Daarom is er nu plaats voor verdriet, want 
er is een plaats open gevallen en er is een 
leegte ontstaan 
Maar er mag ook dankbaarheld z[jn. want 
vader werd gespaard. waarvoor h!i vreesde, 
want h!i kreeg. zoals h!i gewenst had. 
Want hü heeft tot het laatste z[jn veehan
del mogen verrichten. 
WU zullen vader mis~en, maar steun vin· 
den bij elkaar en in zun en ons geloof. 
Dat h[j voor alles wat hU voor ons gedaan 
heeft, beloond mag worden door de Hemelse 
Vader. 
Beste. lieve vrouw en kinderen. ik dank 
jullie voor de vele goede zorgen. Zorg goed 
voor moeder en bewaar de vrede die in 
de huiselijke kring heerst. 

Voor uw medeleven en laatste eer aan hem 
bewezen, betuigen wU u onze oprechte 
dank. 

M. Beernink • Bulthuis 
Kinderen. behuwd· en 
kleinkinderen. 

De lutte, januan 1987 
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