
God schoep de mens lot een beeld 
van Ztjn eigen aeuwigheid. Soek WiJsheid 

Met dankbaarheid on liefde denken we terug aan 

j:)HANNA GEZINA BERNING 
Zij werd geboren te Denekamp op 7 november 1897 
Ze huwde mei 

JOHANNES HENRtCUS EPPINK 

op 22 soptomber 1922, die hoor ontviel op 13 sop· 
tember 1971. 

z,, overleed te Denekamp op 20 juni 1982 na voor· 
zien te zijn von het Sacrament der zieken en ze werd 

op 23 juni d.o.v. begraven op het kerkhof 
vlln de Nicolaasparochie. 

Onze lieve bezorgde moeder en oma is dan nog vrij 
plotseling van On) heengega~n. Niemand had dil ver· 
wacht, ook Z•Jzelf n•et, want zij was voor haar hoge 
leeff•jd nog een vilale gezonde vrouw. Oe zondag 
vóór ha1r dood was te nog in da Eucharisl1eviering 
gaweest. Maar ze wu wel gereed. Trouwens ee" van 
haar wensen gîng •n ve rvulling: heengaan zonder len 
laste te ZIJO door ziekten, die aan hoge j•ren eigen 
ztjn. 

Nu we dan afscheid moeten nemen van haar, 21jn we 
dankbaar voor d1t mooie feven. Vanzelf denken wiJ 
nu terug t'llln alles w4f moeder in haar leven voor ons 
gedaan heeft, ook toen de tijden moei lijk waren, aan 
haar werkzaamheid en niet al l(ltende zorg voor haar 
gezin; aan haar karaktervastheid, die steunde op een 
eerlijke vaste geloofsovertuiging, waGrdoor ze alles 
w~tt ze aan l ief en leed, aan vreugde en moeite te 
verwerken kreeg, kon aanvaarden als komend uit Gods 
hand. Samen met vader ging Z•J ons altijd voor goed 
te zijn voor elkaar en voor iedereen, waarmee wiJ te 
maken kregen zoo's God dal bedoelde. Ze wilden ons 
a.h.w. meegeven: als je het samen e ens bent, dan 

kun JO me+ Gods hulp alles aan. Daar ligt de grond· 
slag von blijve nd geluk 

Z<J bfeef alhjd meeleven met onze jonge gezinnen· 
Onze zorgen waren de hare onze vreugden eveneens; 
onze Ir.inderen haar lievelingen .•. 
Moeder w•st de dinget\ van het leven op hun waMde 
te sçhatten en groeide mee met de ontwikkelingen en 
mef de lijd. Met ru.mte van hart stond ze begrijpend 
in de ruimte van kerk en wereld. 
Z:>'n leven vlln verbonden~e1d met God, va:1 werk
zaamheid en offerzin IS koslbaar in Gods ogen. 
Ze was ook dankbaar voor alle zorg on liefde die ze 
van haar kinderen en kleinkinderen moch t ondcrvin· 
don, vooral van halH zoon en schoondochter, bij wie 
ze haar levensavond heeft kunnen blijven doorbren
gen. 

M1jn dierbare kinderen en kreink1nderen, probeert dan 
dit beeld van eenvoudige werkzaamheid en eer' Jke 
g!»dsdienstzin in u te bewaren, om er u gelovig aan 
op te trekken en dan zufl u het go~de dal vader en 
ik begonnen waren, kunnen voortzellef'\ in uw eigel'l 
leven. 

Lieve moeder, dank voor olies en rust nu 
In vrede b11 God. 

Voor Uw belangstelling, Uw medeleven en gebed, 
betuigen wij U oprecht donk. 

FAMILIE EPPINK 

), Benneker - koster - Denekamp 


