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Gedenken wij in ons gebed 

Johannes A.G. Bergerink 

Johan werd geboren op 5 december 1916 te 
Noord·Deurningen en hij overleed, gesterkt 
door het Sacrament van de Ziekenzalving, op 
26 juni 2000 in het ziekenhuis Medisch 
Spectrum Twente te Oldenzaal. Na een plechti· 
ge uitvaartmis op 1 juli 2000 in de parochiekerk 
van de H. Nicolaas te Denekamp werd hij ter 
ruste gelegd op onze begraafplaats. 

'"Ik prijs U. Vader, Heer van hemel en aarde" (Mt. 11,25). 

Op de gezegende leeftijd van 83 jaar is Johan 
van ons heengegaan naar het andere leven. Hij 
werd geboren en groeide op aan de Nosseltweg 
te Noord-Deurningen. Als oudste en als enige 
zoon van het gezin was het voor hem wegge· 
legd om het werk op de boerderij voort te zet· 
ten. Nadat z'n drie zussen uit huis waren 
gegaan, bleef Johan alleen met z'n ouders hier 
wonen. Hij bleef ongehuwd. De verbondenheid 
met de natuur, het zorgen voor en het omgaan 
met de dieren, hebben zijn levensweg sterk 
gekleurd. Johan was blij toen z'n zus Annie en 
haar gezin later bij hem kwam wonen. Deze 

zorg en de hulp van z'n familieleden heeft hij bij· 
zonder gewaardeerd. 
Elf jaar geleden nam hij de beslissing om in een 
seniorenwoning aan de Anjerstraat z'n intrek te 
nemen. Vertrouwd als hij was met de natuur, 
besteedde hij heel veel tijd aan z'n grootste 
hobby: fietsen. Met dezelfde overgave waarmee 
hij vroeger actief was bij de voetbalclub DOS, 
bleef hij nu actief in het leven staan. Oom Johan 
was een tevreden mens. met z'n eigen kijk op 
het leven, dankbaar voor de jarenlange verzor· 
ging door z'n nichtje Lucie. ZiJn gezondheid was 
in al die jaren uitstekend. Hij heeft veel gelezen 
en hij had een brede belangstelling. Toen twee 
jaar geleden z'n krachten begonnen af te 
nemen, wilde hij geen arts bezoeken. Hij bleef 
zelfstandig wonen. Zo kon het ook gebeuren, 
dat hij alleen was toen hij door een hersenin· 
farct werd getroffen. In het ziekenhuis ontving 
hij, omringd door enkele van z'n naaste fami lie· 
leden, het Sacrament van de Ziekenzalving. In 
geloof heeft hij geleefd, in gelovig vertrouwen 
heeft hij zich voorbereid op het heengaan naar God. 

Heer, schenk hem de eeuwige rust en het eeu· 
wig licht verlichte hem. Dat hij moge rusten in 
vrede. Amen. 

Voor uw gebed en uw medeleven na het overlijden van 
onze dierbare broer. zwager, oom en oud-oom danken 
wij u van harte. Het heeft ons goed gedaan in deze 
dagen van afscheid. 

De familie 


