
uUw leven is nu verborgen in God. 
P•ulus in Col. 3,3. 

In dt"''kbtre herinnéring aan 

G~RHARDUS STEPHANUS BERNING 
Geboren Ie Denekamp 2 september 1902. 
Overleden Ie Oldenzaal 9 april 1982. 

en 

GEZINA MARIA GOSEMEI)ER 
Geboren te Denekamp IS september 1909. 
Overleden aldoor 10 opril 1982. 

Beiden werden p loheling door de Heer opgeroepen 
nog gesterkt door het ziekensacrament. In ofwachting 
van de wederopstonding hebben we hun lichamen 

vanuit de St. Nicoloaskerk te ruste gelegd op hel 
porochie-kerkhof op 14 "pri l d.a.v, 

Ondanks de ~entering, die tkh aftekende 1fÎerf vader 
vro1 plotseling op Goede Vrojdag. ,;Zijn stoel is nu 
leeg, tk zei •r 1a11 moete n wennH. Maar liever ging 
ik nog mei hern mee •.. ",zo hoorden we hel moe• 
det zeggen. Men denkt dan aan een opwell1ng v•n 
droeve moedeloosheid. Maar die tdee teelde wellochl 
dieper. En ook liJ ging dan tragisch-plots van ons 
heen, juid toen de Kerk wilde gaan zingen van op
standing, van leven en van vreugde •.• op de vóór
avond van Pasen. 

Dit zo onverw4chte afscheid van onze beide ouder) 
doel ons allen heel veel pijn. Geestelijk waren ze 
altijd nog zo vilooi en kenden zij lichamelrJk wel de 
klachten die e igen zijn oon hun leeftijd, we mochten 
toch hopen dat wij ze nog jaren bij ons zoudon hou· 
den, tevreden en bl1j terugziende op wat ze samen 
hadden mogen en kunnen verwezelijken voor hun 
groot en mooi gezin. 
Toen vader en moeder Berning op die vroege juni
morgen in 1934 trouwden, hadden zij zich als ideool 

gesteld: éen gezin stichten semen, waar een hechte 
band van liefde, verdr,,gzaamheid en hYfpvzundigheid 
zou ;zijn; waar ieder in een bfiJ ontsponnen sfeer zou 
kynnen werken en leven; waar in groot geloof tof 
God zou gebedel"! worden, op Z'l" hulp vertrouwd en 
voor Z1jn zegen gedonkt, waar de k1nderen in tevre
del"lheTd en bliJheid zouden opgroeien en een weg 
vmden naar een gelukkige loekomtol • • Dllf idellal 
heefl hen beiden hard worken gf'kost en veel zorgen 
maar het bracht ook ... eel vreugde mee. 

In éen groot gezin is alles mogelijk, zegt de volks
mond. Zo was hel ook hier. Z1J vt:rgaten dikwijls hun 
e1gen zorgen om bezor9d Ie ' ''" voor anderen, die 
hulp nodig hadden . Hoe voak klonk het niet: we mo
gen d1e mensen toch niet in de steek laten, of, daar 
moet toch ook geholpen worden .. 

En dat kon gewoon allemooi omdat niet geld verdie
nen voorop $fond maar wel de mens i dat kon, omdat 
godsdienstzin, vertrouwen op Gods voorzienigheid en 
evangelisch mede .. revel"' beproefde begrippen waren 
geworden. 

In "-'Oord en voorbeeld leerden ZÎJ ons: Goed t<jn voor 
e''(aar, goed z•jn voor iedereen. alles voor elkaar over 
~ebben dat is de ecnle basis von goluk, tevredenheid 
en blijheid. 

Vader en moeder, opa en oma~ U waart voor ons, 
Uw kinderen en kleinkinderen, één en al goedheid en 
zorg. En naast ons voor heel UN familie, kennissen en 
vefe anderen. • • Dank voor al les 1 

Voor Uw medeleven bij het over li jdon en de begra· 
fenis van onze beminde ouders, ze ggen wij U harie· 
lojk dank. 

FAMiliE BERNING. 

J. Benneker - koster - Denekamp 




