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Degenen die ik liefheb ga ik verlaten, 

en degenen die ik liefhad daar ga ik naar toe. 

In dankbare herinnering aan 

Aleida Maria Beernink- Borggreve 

weduwe van Johannes Beernink 

Zij werd geboren te Beuningen op 19 augus
tus 1912. Voorzien van de H. Sacramenten der 
Zieken is ZiJ op 13 augustus 1999 plotseltng 
van ons heengegaan. 

Op woensdag 18 augustus d.o.v. hebben we 
tijdens de vienng van de H. Eucharistie af
scheid van haar genomen, waarna we haar te 
rusten hebben gelegd bij haar man op het 
parochiekerkhof te De Lutte. 

Nu wij nog vrij onverwachts afscheid moeten 
nemen van onze zorgzame moeder en oma 
doen we dit met veel verdriet. Toch Zijn we 
dankbaar voor de vele jaren die ze in ons mid
den was, en in ons hart zal ze altijd blijven 
voortleven. 

Moeder was een diepgelovige vrouw en had 
een groot vertrouwen in Maria. Vele malen is 
ze naar Lourdes, Banneux en Kevelaar ge
weest. Ze hield veel van de natuur en het le
ven op de boerderij. Het gemis van haar man 
kon ze moeilijk aanvaarden. Door haar geloof 
en steun van haar kinderen kreeg ze de kracht 
om verder te leven. Ze was een gastvrije vrouw 
en deelde wat ze had. Graag had ze mensen 
om haar heen. Dagelijks kwam haar zuster op 
de koffie, om alles even bij te praten. Ze ge
noot vooral van de bezoekjes van haar klein
kinderen en achterkleinkinderen. Haar gezond
heid werd de laatste jaren minder en zo was 
ze aangewezen op de zorg van haar kinderen 
en Thuiszorg. 

Lieve moeder en oma, wij zijn dankbaar voor 
alles wat u voor ons hebt betekend. Wij hopen 
dat u nu de rust hebt gevonden waar u zo naar 
verlangde. 

Wij willen allen danken die deze dag met ons 
't verdriet hebben gedeeld. Dank voor het 
medeleven dat wij mochten ontvangen. 

De Lutte, augustus 1999 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


