
Een dankbare herinnering aan 

JOZEF BERNINK 

echtgenoot van 

YMKJE DIJKSTRA 

geboren 29 mei 1911 te Oldenzaal 
daar plotseling overleden op 
28 mei 1988. 

Jozef Bernink was een rustige. plichtsgetrouwe en ingetogen 
mens. Heel hartelijk indeomgangmet zi jnvrienden en bekenden. 
Meer dan veertig jaar heeft hij gewerkt op het gemeentehuis, 
afdeling financiën. Door zijn kennis en ervaring was hij als geen 
ander thuis in deze gecompliceerde materie en heeft hierdoor 
zeer veel bijgedragen aan het algemeen welzijn van de stad Ol
denzaal. In zijn vrije tijd was hij een actief lid van de Oldenzaatse 
Zwem-en Poloclub. Van deze vereniging was hij later erelid. 
Voor de kerk heeft hij veel ge<laan op hel gebie<I van de Oecu
mene. Hij was in staal het besprokene in duidelijke verslagen 
samen te vanen. Jozef Bemink had het wel moeilijk met de 
post conciliaire veranderingen inde kerk, maar hij bleef trouw aan 
het geloof dat in hem was ungezaaid vanaf zijn prille jeugd. Hij 
munne un in bescheidenheid en wilde niet op de voorgrond 
geplaatst worden. 

Hij had een afkeer van lawaai van straaljagers, maar genoot van 
de rust en de schoonheid van de natuur, waar men hem vaak kon 
aantreffen in gezelschap van zijn vrouw Ymkje met wie hij 21 jaar 
gehuwd is geweest. 
Hij is zonder een ziekbed gekend te hebben plotseling overleden 
in de vroege morgen van 28 mei 1988. Verslagen maar niet 
radeloos stonden wij rond dn sterfbed. Na een unvaartdienst in de 
Antoniuskerk op 1 juni d.a.v. hebben we hem begraven op de 
Oldenzaalse begraafplaats. 
De dichter Hans Andreus vraagt: 
' Heer, hoe moet het nu, waar blijf Ic. met dat licht van mij, 
van jou, wanneer het vallen weg in het onvemoe<ls 
onnoemlijke begint?" 
Wij geloven dat God niets verloren laat gaan van Zijn licht dat in 
mensen heeft gebrand. Ook in Jozef Bernink heeft iets gebrand 
van het goddelijke licht dat nu weer is opgenomen in het grote 
goddelijke licht. 
Daarom bidden wij: "Goede God, geel uw liefde, heerlijkheid en 
trouw aan Jozef Bernink, geel hem mst na zijn welbesteed leven 
hier op aarde. Amen. 

Voor de vele blijken van belangstelling en uw meeleven na het 
plotseling overlijden van mijn lieve man, onze broer, zwager en 
oom, zeggen wij u onze hartelijke dank. 

Ymkje DiJ(stra en familie. 




