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Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Johanna Geslna Röring-Beernlnk 

die op 19 januari1908 in Overdinkei geboren 
werd. Ze was gehuwd met 

Hendrikus Johannes Sernardus Röring 

die in 1973 overleed. 

Op haar 89e verjaardag, 19 januari 1997 over
leed zij In het verzorgingshuis St. Maartens
Stede te Losser. We hebben haar op 22 januari, 
na de Uitvaartviering in de St. Martinuskerk, 
naar haar laatste rustplaats begeleid op het r.k. 
kerkhof. 

Dankbaar willen wij onze zorgzame moeder en 
oma In herinnering houden, nu we haar uit han
den moeten geven. Zij was een vrouw die haar 
leven lang klaar stond voor een ander. Zorgen 
en werken stond bij haar hoog in het vaandel. 
Altijd had ze belangstelling voor anderen en met 
name zieke mensen hadden haar bijzondere 
aandacht. 

Ze was voor ons bovenal een zorgzame moe
der, schoonmoeder en oma. Ze genoot ervan 
dat ze de geboorte van haar eerste achterklein· 
kind nog mocht beleven. 
In haar lange leven heeft ze veel lief en leed 
meegemaakt. Ze had het niet altijd gemakkelijk. 
Zo moest ze het verlies meemaken van twee 
schoonzoons. 
De laatste dertien jaar woonde ze in St. 
Maartens-Stede, waar ze zich goed thuis voel· 
de. Ook daar bleef ze zorgen voor anderen. En 
zondags kwam de hele familie gezellig bij haar, 
daar genoot ze van. 
Bovenal was oma een diepgelovige vrouw. Ze 
vond veel kracht In het dagelijks gebed en elke 
zondag ging ze nog naar de kapel. Maria en ook 
Geradus namen een speciale plaats in. 
Nu wij afscheid moeten nemen van moeder en 
oma, bevelen we haar aan bij God; dat zij, na dit 
welbestede leven, nu opgenomen mag zijn in 
Zijn Liefde en Zijn Vrede. 
Moeder, Oma bedankt voor allesl 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven betoond 
na het overlijden van onze zorgzame moeder, 
schoonmoeder en oma en voor uw aanwezig
heid bij haar uitvaart. 

Klnderen en kleinkinderen 


