
Dit heengaan 
is 

een nieuw begin 



Denk in uw gebed nog eens aan 

BERNARDUS JOHANNES BERING 

Geboren te Almelo op 20 augustus 1898. 
Sinds 1 november 1986 weduwnaar van 

Johanna Helena Postma. 
Na een welbesteed leven, in dienst van zijn 

gezin en van zijn medemensen, is hij geheel 
onverwacht, maar niet onvoorbereid, opgeroe
pen door zijn Schepper op I februari 1 989. 

Na een plechtige Eucharistieviering in de 
parochiekerk hebben wij zijn lichaam ter ruste 

gelegd op het R.K. kerkhof te Glanerbrug. 

leder, die hem goed kende had waardering voor 
hem. Enerzijds was hij streng en wist men, 
waar hij ook kwam, dat hij er was. Maar tege· 
lijk was hij door en door rechtschapen, iemand 
met een gouden hart. 
Vele jaren werkte hij bij het ziekenfonds te 
Enschede in de buitendienst, waardoor velen 
hem leerden kennen en waarderen. 
Samen met zijn vrouw hadden zij de zorg voor 
een groot gezin en wisten ook binnen het gezin 

door hun levenswijze een sterke band te sme
den. 
Vol humor genoot hij zelf het meest van de 
door hem bedachte verrassingen, die hij zijn 
kinderen en kleinkinderen bereidde bij de ver· 
schillende feestelijke gebeurtenissen. 
Zijn groot geloof, dat hij voedde door gebed, 
door het meevieren van de H. Eucharistie en 
zijn liefde voor Maria, kwam mede tot uitdruk
king in zijn voortdurende zorg en inzet voor 
zijn medebewoners van het Dr. Ariënstehuis. 
Al uitte hij niet zo, wat er innerlijk in hem om
ging, duidelijk was wel, dat hij bij alle levens
moed zich tevens op weg wist naar zijn levens
voltooiing in God en daar óók naar leefde. 

Dankbaar voor al wat hij ons heeft vóórgeleefd, 
bidden wij : 
Heer God, laat hem nu samen met zijn vrouw 
voor altijd gelukkig zijn in Uw Rijk van vrede. 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter ge· 
dachtenis aan hem. 

Kinderen, klein - en 
achterkleinkinderen. 


