


Met diepe droefheid namen wij afscheid 
van onze lieve moeder en oma 

Johanna Henrica 1\Iarla Bartelinl{ 
weduwe van 

Albertus Antonius Maria Beernink 
Zij werd geboren te Oldenzaal op 18 juli 
1910. Tijdig voorzien van het H. Sacra
ment van de zieken is zij overleden te 
Oldenzaal op eerste Paasdag 19 april 
1981. Woensdag 22 april d.a.v. hebben 
wij tijdens de gezongen Eucharistievie
ring in de parochiekerk van de H. Anto
nius van Padua afscheid van haar geno-

men, waarna de crematie volgde 
te Usselo. 

Na een kortstondige ziekte is zij in het 
ziekenhuis te Oldenzaal overleden. Zij 
was tot het laatst toe aanspreekbaar en 
we hebben afscheid van haar kunnen ne
men. Zij wilde nooit klagen, zij droeg het 
lijden in stilte. Over de drempel van de 
dood is zij naar het nieuwe leven opge
gaan. Na 'n diepe zucht gaf zij zich over 
aan haar Heer en God. Moge Hij haar 
doen delen in de verrijzenis van zijn Zoon. 
Moeder, oma was een gelovige vrouw. 
Zij is ons daarin voorgegaan. Trouw ging 
zij - liefst op zaterdagavond - naar de 
kerk. Ook bij slechte weersomstandig
heden sloeg zij dat nooit over. Zij vond 
haar kracht in het gebed. Zij bad voor 

vader, die zij helaas door de dood had 
verloren. Zij bad voor ons, haar kinderen 
en kleinkinderen. 
Ook na de dood van vader bleef er een 
hechte band tussen moeder en ons. We
derzijds heeft ons dat goed gedaan. Moe
der was er blij mee regelmatig bij ons te 
zijn. Zij hield van onze kinderen. Zij 
waardeerde het, als haar jongens haar 
tuin in orde maakten en als haar enige 
dochter bij haar kwam voor de gezellig
heid en om haar wat te helpen in huis. 
Wat ze zelf nog kon doen, deed ze zelf. 
Zij heeft bijzonder genoten van de jaar
lijkse uitstapjes met de reisver. ,.Irene", 
waarvan zij 25 jaar lid is geweest. Dan 
was ze er weer eens 'n weekje uit, dan 
had ze echt vakantie. 
We zijn haar dankbaar voor alles, wat 
zij voor ons betekend heeft. In ons gebed 
blijven wij haar gedenken. Moge zij leven 
in de vrede en vreugde van onze Heer 
Jezus Christus. 

Voor Uw blijken van medeleven tijdens 
haar ziekte en bij haar overlijden zeggen 
wij U onze hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, april 1981 
Burg. Eekhoutstraat 6 


