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Cor Berendsen 

Trouw In het kleine: eenvoudig en tevreden: 
eerlijk en gevoelig voor wal er In een ander 
leefde. Dat alles maakte het leven van Cor 
kostbaar en rijk. Zijn zorg ging vooral uit 
naar zijn gezin. Hij was gelukkig met zijn 
vrouw en kinderen. Wat hij had en wie 
hij was deelde hij met hen. Alles wat een 
vader geven kan, gat hiJ van harte en ge
meend: zijn belangstelling en warme nabij
held. Door omstandigheden buiten zijn ver
antwoordelijkheid moest hij nogal eens van 
werk veranderen. Te lkens kwam hiJ door die 
tegenslagen heen: hij vond iedere keer weer 
iets nieuws. Hij was geen man van het woord 
maar meer van de daad. Daarbij hielp hij 
velen In zijn vrije tijd , want stil zitten kon hij 
niet. Niemand deed tevergeefs een beroep 
op hem. 

Het laatste jaar ging het niet meer zo goed 
met hem. Langzaam maar zeker teerde zijn 
lichaam weg. Soms tobben mensen tegen 
het leven aan tot het niet meer kan. Hij 
klaagde nooit , maar bleet voor zijn leven 
vechten ten einde toe. Velen bleven hem 
met hun bezoek en belangstelling nabij tij
dens zijn ziekte. Hij was daar dankbaar voor. 
Ook In dat moeilijke laatste jaar bleef zijn 

geloot in het leven sterk. We kunnen ver
moeden dat hij veel In stilte heeft gebeden. 
Vaak w~s hij op zoek naar waterbronnen in 
de aarde. Met de gave, die hij had om die 
bronnen op te sporen, heeft hij vele mensen 
geholpen. We zijn ervan overtu igd, dat hij nu 
voor zichzelf de bron van alle leven heeft 
gevonden en dat hij vellig is In Gods hand. 
Samen met zijn vrouw hoopte hij nog een 
aangeboden reis naar Australiê te kunnen 
maken. Zijn laatste reis heeft hij nu voltooid 
We vertrouwen, dat hij veilig is overgekomen. 
In dat geloof hebben we afscheid van hem 
genomen op 8 juni en ZIJn lichaam prijsge
geven aan het vuur van het crematorium te 
Usselo. 

Dat hij mag leven in de vrede van de Heer. 

Dank u wel, dat u aan ons gedacht hebt 
tijdens de ziekte en bij het overlijden van 
mijn lieve man en onze fijne pa. 

Sophle Berendsen - Slotman 
Ellen en Arno 
Riek en Ellen 


