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In dankbare herinnering aan 

Johannes Gerhardus Beernink 

echtgenoot van 

Maria Elisabath Meijer 

Hij is geboren op 10 mei 1920 te Losser, hij over
leed op Aswoensdag 21 februari 1996 te Over
dinkel. Na een plechtige Uitvaartviering hebben 
we hem op 26 februari d.a.v. ter ruste gelegd op 
het R.K. Kerkhof te Overdinkel. 

Te midden van ons allen is vader rustig van ons 
heengegaan. Gelovig en heel bewust hebben 
we afscheid van hem genomen tijdens de toe
diening van het Sacrament van de Zieken. 
Hij zelf ervaarde dit mooie gebeuren als een 
feest . Vader was gelovig, waarschijnlijk is dit ook 
zijn houvast geweest. Wij bewaren goede her
inneringen aan hem. Hij was eerlijk en rechtvaar
dig voor een ieder, daar dwong hij respekt mee 
af. Vader had zijn eerlijke principes daar stond 
hij voor en dan kon hij streng zijn. 

Vader had zijn eigen plaats in het gezin, letter
lijk door dat hij altijd in z'n eigen hoekje zat, maar 
ook figuurlijk, want hij was voelbaar aanwezig: 
zijn ogen spraken duidelijke taal, soms twinkel
den ze van humor, soms dwongen ze gezag af. 
Hij kon smakelijk vertellen, van de andere kant 
verwerkte hij zorgen en moeilijkheden in stilte. 
Zijn gezin, zijn vrouw, zijn kinderen en zijn klein· 
kinderen, was hem alles: daar mocht niemand 
aan komen. Hij hield van gezelligheid, het deed 
hem goed dagelijks zijn kleinkinderen om zich 
heen te hebben, daar had hij een bijzonder goed 
contakt mee. 
Uren kon hij met z'n kleinkinderen in de natuur 
zitten bij z'n bijen, hij had een grote liefde voor 
alles wat groeide en bloeide en dan kon hij 
prachtig vertellen over vroeger. 
Vader is lang ziek geweest , hij wist daar mee 
om te gaan, dank zij de steun van moeder en 
de anderen om hem heen. In vrede, in rust is 
hij heengegaan, omringd door allen die hij lief
had. Vader, wij zullen jouw sterke aanwezigheid 
missen. Wij bedanken jou en wij bidden dat jij 
nu bij God gelukkig mag zijn. 

Wij danken U allen voor uw medeleven betoond 
na het overlijden van mijn lieve man, onze zorg
zame vader en opa. 

M.E. Beernink-Meijer 
Kinderen en kleinkinderen. 


