
Eens komt het weerzien 
in een grenzeloze liefde. 
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Ter dankbare herinnering aan 

BERENDINA JOHANNA VARENBRINK 

echtgenote van 

Albertus Gerhardus Juninck 

Zij werd geboren in de gemeente Lonneker op 31 januari 
1906 in het Lonneker van eikenhout op erve" 'n Slöttel." 
Na een ziekte van enkele jaren waarin zij liefdevol werd 
verpleegd door haar man, dochter Annie en de 
wijkverpleegster, is zij toch nog vrij plotseling heel vredig 
op 19 november 1992 voorzien van de H. Sacramenten 
der Zieken van ons heengegaan in haar eigen geliefde 
woning aan de Bergweg 38 in Lonneker. 

Haar uitvaart vond plaats op 24 november in de kerk van 
de Heilige Jacobus de Meerdere te Lonneker, waarna 
aansluitend de crematieplechtigheid plaatsvond te 
Usselo. 

Zij was een vrouw van eenvoud en trouw. Het leven "Op 
en urn Bölt"- in de kerk- met haar gezin en familie was 
haar alles. 
53 Jaar huwelijk heeft ze mogen beleven, waarbij ze het 
leven schonk aan een zoon en drie dochters. 
Vakantie hoefde niet, maar'n dagje uit bij mooi weer, met 
enkele kennissen in de auto van haar trouwe man, daar 
was ze wel voor te vinden als ze 'savonds maar weer aan 
de Bergweg was. 
Ze hield veel van bloemen en een kleine groente-tuin. 
Aan de kinderen gaf ze vaak 'n bos bloemen en aan haar 
man vroeg ze regelmatig "too Gerrad haal mie emm 'n 
kröpke sloat van 't laand en 'n paar boanen.· 
Dat is nu niet meer, maar wij zijn overtuigd van haar recht 
op 'n Slöttel van Gods tuin. 
Lieve vrouw ik zal je erg missen. 
Moeder bedankt voor de goede gaven en het liefdevol 
samenzijn. 
Oma nou ben je er niet meer en je was toch zo lief voor 
ons. 
Mijn dierbaren, gedenk mij in uw Onze Vader en 
Weesgegroet. 

Graag willen wij iedereen hartelijk danken voor de 
belangstelling tijdens haar ziekte en de aanwezigheid 
gedurende de laatste eer ondervonden. 

Familie Juninck. 


