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In dankbare herinnering aan 

JOHANNES ALBERTUS MARIA 
BEERNINK 

echtgenoot van 

Maria Gesina Olde Damink 

Vader werd geboren te Losser, 6 mei 1902 en 
overleed te Oldenzaal 13 juli 1976, gesterkt door 
het Sakrament van de zieken. Tijdens een Eucha
ristieviering in de Emmauskerk hebben we van 
vader afscheid genomen, waarna de crematie 
volgde re Usselo, 17 juli d.o.v. 

In vader is van ons heengegaan, een mens die 
eerlijk probeerde zijn christenzijn waar te maken 
in een voortdurende hartelijke zorg voor zijn 
gezin en in een sociale bewogenheid voor de 
medemens, vooral voor de oudere, voor het 
bejaardenwerk in de Thij is hij een grote steun 
geweest. Daarom zullen we steeds met dankbaar
heid aan vader terugdenken en een voorbeeld aan 
hem nemen. 
50 Jaar lang mocht hij met moeder lief en leed 
delen in een gelukkig huwelijk, ze beleefden 
vreugde aan hun gezin, 4 dochters werden hun 
geschonken en 17 kleinkinderen . 
Heel zijn leven heeft hij genoten van zijn stralende 
gezondheid, totdat onverwachts dit einde kwam, 
we mogen dankbaar zijn, dat vader een lang 
pijnlijk ziekbed bespaard is gebleven. 

Dierbare vrouw, onverwachts is dan het einde 
gekomen, waarover we samen wel eens gesproken 
hebben. Ik dank je voor je liefde en zorg in al 
die lange jaren. Zeker, door mijn heengaan wordt 
het nu stil om je heen, maar ik hoop van harce, 
dat die stilte niet wordt een eenzaamheid. 
Lieve kinderen en kleinkinderen, bewaart onder
linge liefde en weest voor moeder een steun. 
Ik wens jullie allen nog veel goeds en ll'IOois in 
het verdere leven. 
God zegene jullie allen 1 

Vader en O~a, leef in vrede bij God 1 

Voor uw blijken van medeleven bij het overlijden 
van mijn man, onze vader en opa zeggen wij u 
hartelijk dank. 
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