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Dankbaar willen wij gedenken 

Anna Berendina Heerink 

weduwe van 

Aloysius Franciscus Beernink 

• 5 november 1919 
te Losser 

t 25 februari 1998 
te Oldenzaal 

Wij hebben afscheid van Annie Beernink geno
men in de St. Plechelmusbasiliek en haar daarna 
begeleid naar haar laatste rustp laats. 

Voor al uw blijken van meeleven en belangstel
ling danken wij u van harte. 

De Kinderen en 
Kleinkinderen 

"Zo ineens nog, is haar tere vlam gedoofd. We wisten 
dat dit eens ging komen. We zagen langzaam maar 
zeker een grote statige vrouw, verworden tot een 
kwetsbaar teer vrouwtje. Haar geest wilde nog zo 
graag leven, maar haar lichaam liet het meer en meer 
afweten. Dit maakte moeder, tot haar grote verdriet, 
steeds afhankelijker. Ergens hebben wij vrede met 
haar heengaan, al zijn er ook het verdriet en de pijn 
om het afgesneden zijn. Wij kijken dankbaar terug op 
een goede tijd samen. Zij was voor ons een lieve en 
vooral zorgzame moeder en oma. Ze stond voor je 
klaar. Tevreden met het leven zoals het kwam. 
Moeder ging met de tijd mee en we hebben samen 
heel wat afgelachen. Ergens was ze de eenvoud zelve, 
al hield ze ook van "mooi". Een natuurlijk mens; gek 
met dieren en planten. Natuurlijk heeft moeder ook 
de nodige schaduwzijden van het leven onder ogen 
moeten zien. Vooral het veel te vroege heengaan van 
vader, sloeg diepe wonden. Mede ook door loop
problemen werd haar kringetje beperkter. 
De laatste jaren is ze prima verzorgd op de Mariahof. 
Haar dochter Riet was voor haar n iet al leen het 
dichtsbijzijnde aanspreek-, maar ook aanleunpunt. 
Dankbaar en blij was moeder met deze intense en 
hechte band. 
Moeder was nog lang niet levensmoe. Wij hopen 
voor haar dan ook op een Hemelrijk, waar zij nu mag 
leven van Gods grenzeloze Liefde." 

Moeder .... oma ..... Bedankt voor alles! 


