


Hennnenng aan 

ANTOON BEERNINK 

Mijn man. onze vader en opa, werd geboren op 29 december 1920 in Oldenzaal 
Na een ziekbed overleed hiJ thuis, in vertrouwde omgeving, op 27 december 1998 
te Enschede 

ZiJn leven heeft zich grotendeels tussen Oldenzaal en Enschede afgespeeld· in en 
rond zijn geliefde Lonneker. 
Hij werkte aanvankelijk als broodventer voor bakker SavoniJe, waar hij ook ziJn 
vrouw ontmoette. In hun lange en gelukkige huwelijk van meer dan 48 Jaar, 
werden vier kinderen geboren . Intussen verhuisde het gezin naar Enschede waar 
hij inmiddels werkte als concierge van de nieuwgebouwde Pius X Mavo 
Meer dan 35 jaar heeft h1J in het onderwiJs gewerkt, door zowel leraren als 
leerlingen zeer gerespecteerd. 
Daarnaast werkte hij ook nog jarenlang als kelner om wat extra voor z1Jn gezin te 
verdienen . 
HIJ voelde zich thuis in de tradities van de kerk; hij was actief in de kerk en zette 
zich jarenlang in voor diverse katholieke organisaties en verenigingen De meest 
langdurige band is blijven bestaan met Toneelvereniging Kameleon , waarvan hiJ 
vanaf de oprichting tot aan zijn overliJden (ere)lid was. De wekelijkse repetitie
avond van "het toneel" was zijn avondje uit. 

Hij was een man met een nuchtere k1Jk op zaken die met z11n typische humor kon 
relativeren . Toch zal de ontzuiling van de maatschappij bij hem een zekere 
onthechting hebben veroorzaakt; geen weemoed . daar was het de man niet naar 

Wel leverde het veel gespreksstof over "vroeger" op 

Na z1Jn pensionering kon hij meer t1Jd geven aan zijn hobby's: lezen , 
gesch1edenisen tuinieren. En, als het kon , ging hiJ graag op vakantie met zijn 
gezin of met vrienden. Hij hield enorm van gezelschap en gezelligheid. 
Het belangnJkste voor hem was echter altijd zijn gezin. zijn vrouw, kinderen en 
kle1nk1nderen waren hem alles: ziJ waren de zin van zijn leven 
Ook in die laatste moeilijke weken van zijn leven was h1J nog steeds begaan met 
:edereen die hem dierbaar was. Zonder klagen droeg h1J zijn ziekte, cijferde 
zichzelf weg om anderen te ontzien, terwijl juist hij nu alle zorg en aandacht 
verdiende. 

Uit al die facetten van zijn leven hebben wij onze herinnering aan hem opge
bouwd een gezagsgetrouw burger. een lieve man en geweldige vader en opa 
Maar bovenal was hij een goed mens die meer gaf dan nam. 
WIJ zullen hem nooit vergeten! 

W1J vinden troost in de wijze waarop wij gezamenlijk tot het laatst voor hem 
hebben kunnen zorgen. 

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken van steun en medeleven 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa. 

Familie Beernink, 31 december 1998. 




