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Tt'r Rctlacbtenis aan 

Susanna Hermina Beernink 
echtgenote van 

Bernardu• Jobannc• Joseph \"eldbuio. 

Zij ""d s•boreo te Lo••cr 21 september J'l0'1. 
Zij o,~,]~ed op de avond .-on d~ 7dP april 1<175. 
Op Hijdag ll april hebl>eo we h••r be.gra\eo up 

bt•t R.K. K~rkbof te Los•~r. 

De korte t<'gels diP hi•r \'Oig•n kuno•·n h .. r rijk· 
dom \'In KCtlll. liefde en trouw nif'"t om,·au..-n 
Zij wa111 ren wijzf" \rouw dit" door haar f't"n,nuci, 
llt·f~lijkhr:id t·O aao\·oeliDgS· \·ermogen \elt- barh·o 
'onr zich innam of tut 'rede brarbt. Bt·ter dan 
\Cl~n beeft dj b..~rep~n dat de hm un b~r 
~hri•t~adorn it t~ le\CD 'oor bet f(elul ·un ao • 
d~ren. 
D., arugh•id uu bet Twentse land o\erw•lfd" 11j 
wf"t haar pt·raoonlijkht"id ,·an ruimtf": ton ton. Z1j 
h<"zat d1~ aa\e \·ao het woord eveogof"d al11 d~ ,,.. 
latf"nht-ld , . ._n ht't zwijgen. Daarom het> ft ze 'eel 
mct-gcoumco in dt~ stiltf" \'an het graf. 
Zij wu ••n onv•rgetelijke moeder en een hoog· 
e~ta11ndo vrouw. Behal\'e het aardse> lt:'~rcn hN•ft ?.ij 

haar vit'r kiudt"ren de stempel \fiD haar penoou 
mf"t-gel(e,·t•n ton is zij gedurende 42 jaar een tjhH 
gewc:-tst vnor haer wan. Daarom zal zij, nu tij ,.r 
niet Wf"t"C 11. oog lnf"f"r onder one le,en eo n!t>l 
llll"t"D \OHr deb,elf gestonen zijn. 
E~n pijnlijk afscheid is baar ge>paarJ geble> ~D. 

\\ aot gdoutt'rd door lijdrn ,.o <til \ ecdriet 1u~ 
haar dood l"l"n fUtlill' (nlfflf.'~D "'ollr' f!'eD beter 
le\eD. lf,..t L.w•m l~ij nutll (.1\Cf al~: Ik heb C 
nit"'tS ruef'"r te zt•kg,.n. ik hf"b U allf"s ,-óór gedaan. 
\\ij geloH•n dat :~:ij leeft, oi .. t allt•ru in onze gt-
daefrtt•n en ons gf"Md. tdrl afl~t·D in het ~oed,.. 
dat zij dt"f'"d, maar op t·~ o aodt>rt> wijzP die "'ij 
uu oog niet ,.t"retaaur. \bar ,uanao dt: H. Schrjft 
zegt. dat 1.ij \-eilig i• Po ._cf'l'bnrgf"n iu df" palm \·au 
Gods hand. 

\\ij danLen U ll••r. onzr (;od, \OOt deze 
men!ll die ons :tCl nahij f'n dit>rhaar was. 
Voor allf"R \\ttt \·Ho ha11t is uitKegaan. 

Eo U alf.,, clfr dit lcc•t. d•uhu wij bart•· 
Jijk \OOt ew mr.df'lt"\C'O, IJezf' \\35 \'OOr 

ons f'f'n att~uo f"D f"f'n troo~t. 

\\ij zijo L er upr~··bt dookhaar voor. 

Famili" Yeldbuh. 


