
Ter dankbare herinnering aan 
JOHANNA MARIA VOS 

echtgenote van 
Hendrikus Bernardus Beernink 

Zij werd geboren te Lonneker op 7 juli 
1897 en overleed te Deurningen op 17 
november 1975, nog voorzien van het H. 
Oliesel. Donderdag 20 november hebben 
wij . afscheid van haar genomen tijdens 
de gezongen Eucharistieviering in de St. 
Antoniuskerk en haar uitgeleide gedaan 
naar haar laatste rustplaats op het kerk
hof van Oldenzaal, in afwachting van de 
verrijzen is. 
Na een kort ziekbed is zij onverwacht uit 
ons midden weggegaan. Als een dief in 
de nacht is de dood over haar gekomen, 
maar niet zo, dat zij daarop niet was 
voorbereid. Hand in hand met haar man 
heeft zij deze laatste momenten doorleefd. 
Je begrijpt niet dat het allemaal zo vlug 
gebeuren kan . Het doet je pijn, dat je haar 
weldadige aanwezigheid voortaan moet 
missen. Maar ook is er de dankbaarheid 
voor deze kostbare schat van een chris
tenmens, die je zovele jaren nabij mocht 
zijn en uit deze blijmakende herinnering 
put je de kracht om dit verlies te aan
vaarden en te verwerken. 
Wanneer we nu terugdenken aan haar, dan 
komen we woorden tekort om haar leven 
te beschrijven . Zij was die toegewijde 
vrouw, die lieve moeder en oma, die je je 
als man, kind en kleinkind zo graag wenst. 
Gelouterd door een leven van hard wer
ken wist zij de dingen naar waarde te 
schatten. Zij was vriendelijk, huiselijk en 

erg gastvrij. Daarvan kunnen allen getui
gen die haar gekend hebben. Zij was diep
godsdienstig en vroom; zij droeg de kerk 
een warm hart toe met woorden en met 
daden. Zij geloofde in de goedheid van 
de mensen , een goedheid die zij zelf uit
straalde. Bij haar kon je helemaal jezelf 
zijn. Haar aanwezigheid betekende vrede. 
Natuurlijk had zij als mens ook haar zwak
heden en tekorten, haar eigen verdrietig
heden. Maar meer dan dit alles spreken 
ons haar vergevingsgezindheid aan , haar 
pogen om, wanneer. er al eens iets voor
viel, dit weer zo gauw mogelijk goed te 
maken. En hierin was zij groot en voor
beeldig, ja, om stil van te worden. 
Samen met haar man van wie zij zoveel 
hield , heeft zij een gezegende ouderdom 
mogen bereiken . Waar de lasten van de 
oude dag zich lieten gelden kon zij altijd 
rekenen op de goede zorgen van haar 
dochter Minie. 
God, wij danken U, dat wij reeds in deze 
wereld iets van Uw Goedheid mochten 
ervaren in het rijke leven van moeder. 
Wij bidden U: Neem haar op in Uw eeu
wige Vreugde, waar ook wij eens als nieu
we mensen onze bestemming hopen te 
vinden. 

Voor uw blijken van medeleven, onder
vonden bij het overlijden van mijn lieve 
vrouw, moeder en oma, zeggen wij allen 
hartelijk dank. 

H. B. Beernink, 
Kinderen en Kleinkinderen 

Deurningen, Zandsteenweg 11 


