
De veelzijdigè rijkdommen Van 
de natuur verkondigen Uw 
grote macht en goedheid. 



t 
Ter herinnering aan 

Bernardul:i Johannes Jannink 

Geboren~ december 1895 te Ambt Delden, 
is hij gesterkt door het H. Sacrament vari de 
Zieken overleden te Delden op 30 januari 
1983. Na een Pl. Eucharistieviering in de kerk 
van Q.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand 
te Bentelo, hebben wij zijn lichaam begraven 
op het r.k . kerkhof aldaar op 3 februari d.o. v. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens 
de ziekte en na tiet overlijden van onze lieve 
broer en oom zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Jannink 

Roept God een mens tot leven, wie weet 
waarom en hoe? Aan de mens de taak om 
aan die roeping te beantwoorden en elk 
mens krijgt daarvoor zijn tijd toegemeten . 
Een goed mens en een eenvpudige man is 
van ons heengegaan, ... een mens die de 
leeftijd der sterken bereikte... Bernardus 
Johannes Jannink, in de volksmond Spie
kerbeernd. Na een korte ziekte, is hij na een 
paar weken verzorging in h11t verplel!ghuis 
gestorven. Sterk naar lichaam en geest wist 
hij heel zijn leven te aanvaarden als een ge
schenk uit Gods hand. Hij was een mens, die 
niet leefde voor zichzelf, maar die zijn kun
nen in dienst stelde van anderen. ~o heeft hij 
in zijn leven veel werk verzet, Hij hield . dan 
ook van zijn medemens en hij was de steun 
en toeverlaat van zijn moeder in haar laatste 
levensjaren. Hij was een mens, die hield van 
de natuur. Op de natuur raiikte hij nooit uit
gekeken en hij leefde zijn leven te midden 
van de vogels des hemels en van de dieren in 
het bos. Zo leefde Bernard Jannink zijn eigen 
leven zonder de kontakten met zijn mede
mensen te verliezen. Als vurig Mariavereer
der is hij meer dan zei;tig maal ter bedevaart 
geweest naar Kevelaer. Mogii hij als een 
goed mens In onze herinnering blijven voort
leven en moge God hem voor zijn werken op 
aarde belonen met het geluk in de hemel. 
Moge hij leven in de vrede van de Heer. 

Onze Vader ... .. 


