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Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA HENDRIKA BEERNINK 

weduwe van 

Johannes Harberlnk 

Zij werd 16 maart 1898 te De Lutte ge
boren. Zij ontving de Ziekenzalving en is 
op Allerzielen, 2 november 1988, gestorven. 
Op maandag 7 november 1988 werd de 
Uitvaart gehouden en daarna is haar li
chaam begraven op het parochiekerkhof 
te Beuningen (Ov.). 

Goede God, na een leven van 90 jaar zie 
Ik met grote dankbaarheid terug op al die 
jaren, waarin U miJ hebt overladen met 
uw goede gaven. U hebt mij uitgenodigd 
en aangespoord om mijn dierbare man, 
die reeds weduwnaar was, met zijn kinderen 
lief te hebben en te helpen. We hebben 
hard gewerkt voor ons gezin. Het was een 
hele toer om In die jaren 'n groot gezin op 
te voeden en te begeleiden. Drie kinderen 
zijn reeds vroeg naar U terug gekeerd. Zo
iets doet een vader en moeder veel pijn. 
In al die jaren was de kerk en het geloof 
in U voor mij een grote steun. Ik heb ge
probeerd mijn kinderen In gebed en geloof 
voor te gaan. Ik heb ze er ook vaak toe 

aangespoord, zelfs toen ze al volwassen 
waren. Er was een drang in mij om ze 
allemaal de liefde voor God en de kerk 
bij te brengen. Waar ik zelf vol van was, 
wilde ik hen in laten delen. 
De laatste jaren heb Ik zeer, zeer veel 
vreugde ondervonden van Johan en voorat 
van Annie. Zij heeft mij in mijn ouderdom 
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat 
als een engelbewaarder bijgestaan en vaak 
tot diep in de nacht mij vol liefde verzorgd 
en verpleegd. Ik wist, dat ik soms veel van 
haar vroeg, maar het was voor haar nooit 
teveel. 
Goede God, beloon haar voor deze bij
zondere toewijding. 

Voor uw blijken van deelneming, onder
vonden na het overlijden van onze dierbare 
moeder, schoonmoeder, groot- en over
grootmoeder, zeggen wij u onze welge
meende dank. 

Kinderen, 
Klein- en achterkleinkinderen 

Oe Lutte, november 1988 


