


Dankbare herinnering aan 

JOHANNUS WILHELMUS BERENSEN 

weduwnaar van Catharina Terhaar. 

Hij werd geboren te Erica (gem. Emmen) 
op 25 augustus 1906. 

,>•,Gesterkt door het Sacrament der Ziek.en is hij 
te Enschede overleden op 25 april 1989. 

Na de uitvaartdienst in de Ariënsgedachtenis
kerk op 28 april d.o.v. vond de begrafenis plaats 

op de Oosterbegraafplaats. 

Goedheid, eenvoud en bescheidenheid waren de ,:' , 
eigenschappen die Willem Berensen kenmerk
ten. 
Als jongeman kwam hij uit Erica naar Enschede 
om met zijn Triena te trouwen. Samen hadden 
ze het vele jaren mooi en goed. 
Ondanks al die jaren in Enschede bleef de voor
liefde van Willem uitgaan naar het land van zijn 
herkomst. Ja, in zijn hart bleef hij een platte
landsmens. Enkele weken voor zijn overlijden 
mocht hij nog een paar dagen genieten van een 
verblijf in zijn geboortestreek. 
Tot zijn 65e jaar heeft Willem hard gewerkt. 

Hij heeft veel verdriet gehad van het overlijden 
van zijn Triena. Ondanks dat wist hij voor zich
zelf te zorgen en bleef hij zijn huis met grote 
nauwgezetheid schoonhouden. 
Willem had steeds een goed kontakt met zijn 
buren. En zij op hun beurt betekenden ook zeer 
veel voor hem. 
Enkele maanden geleden openbaarde zich een 
kwaadaardige kwaal. Willem hoopte nog een 
paar jaar mee te kunnen. Maar dit mocht niet 
zo zijn. Met Pasen ontving hij vol geloof tlmis 
de Heilige Communie. Zijn zus Rika stond hem 
bij de laatste maanden met grote toewijding en 
zorg. 
De Heer van alle leven riep Zijn dienaar Willem 
Ber.ensen tot Zich. na een goed en welbesteed 
leven. 
Wij bidden, ·dat God hem zal opnemen in de 
vrede en de vreugde van het Vaderhuis. 
Moge hij geborgen zijn in Gods liefde. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze dierbare 
broer, zwager en oom zeggen wij U hartelijk 
dank. 

Dl· familie. 


