
Ter dankbare herinnering aan 

Hendrikus Martirrus Antonius 
Berendsen 

sedert 13 februari 1972 weduwnaar van 

Hendrika Maria de Haan 

Geboren te Schalkhaar op 25 september 1902. 
Overleden op 25 september 1997 te Deventer. 
Begraven op het R.K. Kerkhof te Schalkhaar 
op 30 september 1997. 

Lieve vader, je afscheid roept vele gevoelens 
op. Je was een zorgzame vader en een fijn 
mens. Je leven was lang, godsvruchtig en ge
lukkig, waar even een schaduw over viel bij 
het overlijden van moeder, dochter en schoon
zoon. 
Vader heeft in alles zó geleefd, zoals hij dacht 
dat het goed was, in eenvoud en zonder uiter
lijk vertoon en franje. 
Hij was een oprecht gelovig mens, niet be
krompen, maar meegaand met de tijd. 
Hij was jaren koorlid in de Vianney parochie 
en op zijn oude dag acoliet en hulpkoster. 
Vader was graag onder de mensen en met zijn 
verhalen, een wandelende encyclopedie, als 
het ging over Schalkhaar en omgeving. 
Hij mocht graag toneel spelen en met zijn 
kinderen en kleinkinderen een kaartje leggen 
of dammen, en vooral heerlijk plagen! 

Over politiek had hij een uitgesproken me
ning en was wars van onderdrukking of uit
buiting. 
Wij hebben allen van hem mogen genieten, 
als een fijne vader en een gezellige en op
gewekte opa. 
Een tevreden mens, alleen de aftakeling van 
zijn gezondheid en vooral de achteruitgang 
van zijn geest kon hij moeilijk verwerken. 
Vaak verzuchtte hij: "Zouden ze mij daar 
boven vergeten?" 
Velen gingen hem voor, nu was hij aan de 
beurt, eindelijk, want hij verlangde er naar. 
God heeft hem weer samengebracht met moe
der, Riet, Ton en vele bekenden. 
Dank je wel vader, voor alles, voor lief en 
leed, voor je slagen en falen, voor je rust en 
strijd, voor humor en ernst, voor je trouw aan 
het geloof, voor alles wat je voor ons blijft 
betekenen. 
Rust in vrede! Ja, rust uit in vrede en zing 
het geluk van het eeuwig leven. 

Tot ziens. 

Met dank aan het personeel van Ilumanitas, 
voor de liefdevolle verzorging. 
Tevens aan allen voor de blijken van mede
leven ons betoond bij de ziekte, het overlijden 
en de begrafenis van onze lieve vader, opa en 
ouwe-opa. 


