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weduwe van Hendrik Berenink 

Zij werd geboren op 14 juli 1917 te Gronau 
en is op 28 juli 2006 in 't Kleijne Vaert 

te Enschede overleden. 

In het begin van de oorlog trouwde zij en had mede 
door de invaliditeit van haar man een moeizaam 
bestaan. Maar ook was er tijd voor leuke dingen en 
vooral van hun kleinkinderen hebben ze samen nog 
lang genoten. 
Na het overlijden van haar man in 1992 bleef zij 
nog enkele jaren in een gedeelte van het huis 
wonen, waar zij meer dan 50 jaar lief en leed 
deelde met haar man. In 1999 verhuisde zij naar 
het Ariënshuis in Glanerbrug. De eerste jaren daar, 
waren voor haar prettig. Door haar ziekte begon zij 
hoe langer hoe minder te zien en werd de wereld 
voor haar kleiner. Ruim een jaar geleden viel zij en 
was er de noodzaak dat zij werd opgenomen in het 
verpleeghuis ' t Kleijne Vaert in Enschede. 
Langzaam begonnen haar krachten af te nemen en 
is er droefenis om haar heengaan, maar ook de 
zekerheid dat zij nu door God herenigd wordt met 
haar man. 

Een moeder sterft altijd te vroeg, 
al wordt ze nog zo oud. 

Je bidt dat God haar sparen wil, 
omdat j e van haar houdt. 

Maar als oog en geest verduisteren, 
haar leven haar benauwt, 

bid je dat God haar halen wil, 
omdat je van haar houdt. 

Bedankt ma, voor alles dat U voor ons hebt gedaan 
en wij zullen U altijd als voorbeeld voor ogen 
houden. 

Oma, Omi bedankt voor alle liefs en het plezier dat 
U ons gegeven hebt. 

Rust zacht. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

Hartelijk dank voor Uw belangstelling en 
medeleven tijdens haar ziekte en na het overlijden 
van onze dierbare Moeder, Oma en Omi. 

Kinderen , klein- en achterkleinkinderen 


