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Dankbare herinnering aan 

Hermanus Hendrikus Berentsen 
(Rieks} 

Hij werd geboren 7 september 1927 te Schoonebeek en is over
leden te Appelscha op 22 november 1996. Wij hebben in een 
plechtige Uitvaartdienst op 27 november 1996 afscheid van 
hem genomen. 

Rieks kwam uit een gezin met één broer en vijf zussen. 
Hij trouwde 7 oktober 1950 met Annie Hemelt. Uit dit 
huwelijk werden vijf kinderen geboren, waarvan de tweeling 
kort na de geboorte overleed. De beste jaren van zijn leven 
heeft Rieks aan zijn gezin en de AKZO gegeven, waarbij zijn 
inzet 100% was. Alhoewel hij al acht jaren in de VUT was, 
bleef hij goed op de hoogte met het reilen en zeilen van zijn 

werk. Zijn grote hobbie was "zijn" hondenclub, waarvan hij 
mede-oprichter was en reeds meer dan veertig jaar lid. Hij 
hield van de natuur, van fietsen en van mensen.Je kon op hem 
rekenen. Toen de kinderen van zijn zus Lies moesten worden 
opgevangen was hij er. Hij nam ze op alsof het zijn eiç:en kin
deren waren. Was er ziekte in de familie dan was hiJ er. Zo 
heeft hij zijn broer, tijdens diens langdurige ziekte, heel vaak 
bezocht. Daarvoor moest alles wijken. Heel moeilijk heeft hij 
het gehad met het langdurig ziekbed van zijn schoondochter 
Hennie. Maar ook toen kwam zijn zorgzame aard weer bo
ven. Jarenlang hadden Annie en Rieks op de camping in Nij
verdal gestaan, maar nu moest er aan Jo zijn gezin hulp wor
den geboden. Dus werd er een "wintercaravan" in Appelscha 
gekocht, zodat Pa en Ma hem terzijde konden staan bij het op 
regel houden van zijn gezin en het opknappen van allerlei 
klussen. En juist bij dit kluswerk kwam vaak zijn eigenwijs
heid boven drijven. Hij vroeg niet om hulp en liet duidelijk 
merken dat het zO en niet anders moest. 
Wij kinderen hadden daar nogal eens moeite mee, omdat je 
eigenlijk nooit iets terug kon doen. Pa was een diepgelovig 
mens, die vond dat je het geloof moest doen. Hij leefde het ons 
voor in zijn trouw aan ons en aan zijn zes kleinkinderen, van 
wie hij zielsveel hield. Hij was bezorgd en zorgzaam. 
Bezorgd dat ieder van ons goed terecht zou komen en zorg
zaam door goed naar ons te luisteren en ons positief te stimule
ren bij de inrichting van onze levens. Zorgzaam ook voor Ma. 
Waar zij was, was jij ook. Want jij deed alles samen met jouw 
Annie. En samen hadden jullie het nu voor elkaar. 
Pa wij zorgen goed voor Ma en danken jou voor alles wat je 
ons gegeven hebt. 

Jouw leven was werken 
Je /ie/M liet je ons merken 

Veel heb je doorstaan 
Toch ben je onverwacht van ons heengegaan. 

Voor uw belangstelling, meeleven en gebed willen wij u harte
lijk bedanken. 

Moeder 
kinderen en kleinkinderen 

Erica, 27 november 1996 


