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In dankbare herinnering aan 

Antonius Hendrikus Jozef Berning 

sinds 23 september 1964 trouwe echtgenoot van 

Maria Theresia Meijer 

Toon werd geboren te Denekamp op 2 maart 
1937 en overleed geheel onverwachts thuis aan 
de Willem Wegewartstraat op 2 december 1998. 
We hadden hem 7 december voor het laatst bij 
ons in de viering van de H. Eucharistie in de St. 
Nicelaaskerk te Denekamp, waarna wij hem te 
rusten hebben gelegd op het parochieel kerkhof 
aldaar. 

Als een dief in de nacht overviel de dood hem en 
moeten wij hem totaal onvoorbereid uit handen 
geven. In het intense verdriet zullen zeker vele 
goede en mooie herinneringen naar boven 
komen. Toon was een lieve en trouwe echtgenoot. 
Ruim 34 jaar was hij gelukkifj getrouwd met 
Marietje. Het zijn goede en moo1e jaren geweest. 
Vol zorg was hiJ voor zijn geliefd $lezin. Daar heeft 
hij voor geleefd en gewerkt. AltiJd stond hij klaar 
voor zijn kinderen en hielp hen waar nodig met 
allerlei klusjes in en rond hun huis. Als er iets 
moest Qebeuren was hij er. Stapelgek was hij met 
zijn kleinkinderen en had altijd alle tijd en aan· 

dacht voor hen. Een goede verhouding met de 
families was hem alles waard. Bijzonder bezorgd 
was hij voor zijn schoonzus Cobie. Ook daar werd 
hij gewaardeerd en was hij een kundig klusjes
man. 
ledere maandagavone, meer dan 40 jaar, was hij 
trouw aanwezig op de wekelijkse kaartavond en 
beheerde de kaartpot Ook was Toon een geziene 
buurman. Zijn grootste hobby waren zijn kanaries. 
Bij Witroka zal hij gemist worden. Altijd was hij 
aktief bij' de opbouw en afbraak van de vogelten
toonstel ing in zaal 't Wubbenhof. 
Hoeveel prijzen heeft hij bij zijn goede inbreng van 
kanaries niet behaald? Toon hield van de natuur. 
Graag fietste hij met Manetje en dan meestal door 
't Veld, zijn geliefde geboortegrond. 
Hij was een gelovig man, die naar zijn geloof 
geleefd heeft. leder weekend in de kerk en bijna 
iedere zondag vierde hij met de parochiegemeen
schap de Hoogmis. Nu mag hij d1t geloofsmr.sterie 
in al zijn volheid onthuld vieren in de heme . Daar 
blijft hij in liefde met ons verbonden en zullen wij 
een goede voorspreker aan hem hebben. 
Toon, rust in vrede. Het komt je toe, want in rust en 
vrede ben je altijd in ons midden geweest. 

Daarom zullen we je zo missen. 
Bedankt en tot weerziens ! 

Voor de vele blijken van medeleven na het plotseling 
overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
schoonvader en fijne opa zeggen wij u onze hartelijke 
dank. 

M.T. Berning - Meijer 
Kinderen en kleinkinderen. 


