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In dankbare herinnering aan 

Maria Elisabeth Beernlnk-Meijer 
weduwe van 

Johannes Gerardus Beernink 

Zij is geboren op 16 december 1928 
te Losser. 

Zij over1eed op 3 oktober 2002 in het 
ziekenhuis MST te Enschede. 

Na een plechtige Eucharistie-viering in de 
kerk van de H. Gerardus Majella te Overdinkel 
hebben we haar ter rusten gelegd op het R.K. 

Kerkhof in het graf van Pa. 

Het is een groot gemis 
Als 'samen' uit je leven is. 

In deze paar woorden willen wij uitdrukken wie 
Ma was, wat zij voor ons betekende. In dat 
'samen' was Ma de spil was Ma het middel· 
punt. Ma was gezellig en had ons graag om 
zich heen, leefde mee in lief en leed; zij gaf 
zichzelf en belastte nooit een ander met haar 
eigen verdriet en zorgen. Ma was een rijke 
vrouw, zij had veel talenten, zij hield van ons 

haar kinderen, kleinkinderen en achterklein
kind op een bijzondere wijze: nooit was haar 
Iets te veel. Zij heeft ook veel leed en verdriet 
gekend, groot stil verdriet; zij verwerkte het 
voor zichzelf. Wat heeft zij geleden toen de 
kleine Gerard verongelukte, zelfs in het zieken
huis kon ze hem niet nabij zijn, ook het heen
gaan van Pa was voor haar een groot ver1ies. 
Maar Ma was sterk, positief en zij vocht zich er 
door heen, zij zag altijd weer lichtpuntjes. 
"Het is nooit zo donker of het wordt weer lichr. 
Ja, Ma jij was geweldig, jij kon goed acteren in 
jouw spel liet jij zien hoe mooi jij was en hoe 
prachtig de Twentse spraoken is, in de gedich· 
ten die jij voordroeg gaf jij een boodschap mee: 

Wat wij dan nog meer as vree met oe volk 
en luk kuieren van man tot man. 

Aij te hoop dan d'r nog solt bie wilt worden 
doa dan luk henniger an. • 

"Hennig an• was jouw lijfspreuk hoeveel heb jij 
ons dat toegewenst. Wij bidden Ma dat jij met 
je mooie karakter in ons mag blijven leven. 
Ma bedankt. 

Voor uw medeleven betoond bij het overlijden 
van onze dierbare Ma willen wij u hartelijk dan
ken. 

Familie Beemink 


