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Een dankbare herinnering aan 

Hermanus Hendrikus Berends 

Vanaf 5 juni 1934 tot 6 juli 1991 was hij gehuwd 
met 

Gudelina Antonette Catharina Bakker 

Hij werd op 4 januari 1905 te Lonneker geboren. 
Gesterkt door het sacrament van de ziekenzal
ving is hij van ons heengegaan op 16 juni 1993. 
Na de Eucharistieviering op 21 juni hebben wij 
hem te rusten gelegd in het graf bij zijn vrouw, 
op het parochiekerkhof in Losser. 

Vader was een sterke man. Hij heeft geweldig 
hard gewerkt voor zijn gezin. In de textiel · dat 
was zijn beroep · daarnaast in de tuin. 
Hij hield van mensen om zich heen. Was hele· 
maal enthousiast over voetbal, met name over 
zijn club, TAR. Hij las veel en was in zijn goede 
dagen overal van op de hoogte. 

Maar 12 jaar geleden veranderde zijn leven . Hij 
werd ziek; dat verhinderde hem om gemakkelijk 
uit te gaan; hij was bang anderen tot last te zijn. 
Hij hield niet van vragen en wilde niet afhankelijk 
zijn, ookal moest hij toelaten dat anderen steeds 
meer voor hem moesten gaan zorgen. Maar zijn 
liefde voor de kinderen en kleinkinderen bleef 
onverminderd. Die zorg heeft hij gekregen door 
de uitstekende verzorging in St. Maartens-Stede 
en later in het verpleeghuis Oldenhove. 
Het verdriet om het sterven van zijn vrouw ver
lamde hem, en zo kwam in alle vrede een eind 
aan een toch lange lijdensweg. 
Hij moge nu rust vinden in eeuwigheid. 

Hij stierf zoals hij leefde 
'n echte vader 
Altijd denkend aan zijn kinderen 
'n echte vader met 'n hart voor zovelen. 
Dankbaar voor alles en bemind door allen. 
Bedroefd en vol dankbaarheid 
vertrouwen wij hem aan God toe. 

Wij zijn U zeer dankbaar voor uw medeleven. 
Ook uw aanwezigheid bij de uitvaart en begrafe· 
nis hebben ons diep getroffen. Wij zijn U zeer er· 
kentelijk. 

Kinderen en 
kleinkinderen. 


