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In liefdevolle herinnering aan 

Hennie Beernink 
echtgenoot van 

Marietje Beernink - Bosch 

Een uniek en bijzonder mens, Hennie Beernink, heeft 
25 februari 2014 op 77-jarige leeftijd afscheid genomen 
van het leven. Het leven dat hij zo vol overgave heeft 
geleefd . Hij stond een maand geleden nog volop 
in het leven, ging nog veel op pad, had nog allerlei 
plannen en was er niet op voorbereid dat deze ziekte 
zo snel om zich heen zou grijpen. Hij nam al snel het 
moedige besluit om niet tot het allerlaatste moment af 
te wachten, maar zelf zijn afscheidsmoment te kiezen. 

Hennie, geboren op 17 november 1936 als oudste 
in een gezin van 11 kinderen, is opgegroeid in de 
prachtige omgeving van de Hoge Kavik in De Lutte. 
Daar vormde hij samen met zijn ouders, broers en 
zussen en goede vriend Piet een warm en hecht gezin 
en heeft hij vele mooie jaren beleefd, waarover hij altijd 
smakelijk wist te vertellen. 
Iets verderop in de buurt trof hij op de 'Theebult' zijn 
vrouw Marietje, waarmee hij 45 jaar getrouwd is 
geweest. Samen kregen ze twee kinderen en later nog 

3 kleinkinderen, zijn grote trots. Hij begon al op zeer 
jonge leeftijd als machinebankwerker bij Machinefabriek 
Poorthuis in Oldenzaal, waar hij uiteindelijk als chef 
buitendienst meer dan 40 jaar heeft gewerkt. Niet 
alleen in zijn werk, maar ook in zijn vrije tijd was hij 
bijzonder trouw en loyaal aan de verenigingen waar hij 
lid van was. 
De Plechelmus Harmonie waar hij als muzikant, 
begeleider van de drumband en de majorettes, als 
bestuurslid en als tamboer-maitre jarenlang (65 jr.) zijn 
inzet en bijdrage heeft geleverd. Zingen in het heren koor 
(60 jr.) was ook een passie waar hij veel plezier aan 
beleefde, waaronder het uitstippelen van het jaarlijkse 
reisje. Zijn grote maatschappelijke betrokkenheid bleef 
niet onopgemerkt en hij werd daarvoor geridderd in de 
Orde van Oranje Nassau, een verdienste waar hij heel 
trots op was. 
Met zijn humoristische karakter, bourgondische inslag, 
markante voorkomen , grote mate van behulpzaamheid 
en sociale bewogenheid wist hij menigeen voor zich te 
winnen en een groot sociaal netwerk op te bouwen. Het 
was een man vol levenslust, heel muzikaal, technisch, 
tevreden met weinig. Hij nam het leven zoals het kwam 
en maakte zich niet zo snel druk om iets. Wij zu llen hem 
als familie gaan missen, maar zijn heel erg dankbaar 
voor alle mooie ervaringen die we samen met hem 
beleefd hebben. 

Wij danken u hartelijk voor uw komst en het getoonde 
medeleven en zeggen namens mijn man, onze vader 
en opa, 'good goan'. 
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