
Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank U, o God, voor al wat leeft. 



t 
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

SERNARDUS MARINUS BEERNINK 
sinds 14 januari 1983 weduwnaar van 

GEERTRUIDA DUBBELINK. 

H[j werd geboren te losser op 8 me! 1900. 
Op 17 mei 1984 werd h[j plotseling ziek en 
na de H. Sacramenten der zieken re heb
ben ontvangen in het r.k. Ziekenhuis te OI· 
denzaal opgenomen, met goede hoop op 
genezing. Het mocht echter niet baten . 
Reeds de volgende dag. vr[jdag 18 mei. 
sliep hij rustig in. 

We hebben in hem een ftjne pa en opa 
gehad. Ondanks het verdriet dat hij had 
na het overl[jden van zijn vrouw, was h[j 
altijd opgewekt en blij als één van zijn 
kinderen op bezoek kwam. Vooral voor 't 
jonge gezin van Toos en Tonny had hij 
alles over. Verder wist je precies wat je aan 
hem had. want hij was een eerlijke man. 
En dat verlangde hij ook van ieder ander. 
H!i was bescheiden. eenvoudig en gelovig. 
En leefde mee met al het wel en wee in 
het gezin. 
Vader was voorbereid op de komst van de 
Heer. Hij was geen mens. die er over praat· 
te. maar in de stilte van zijn hart verwerkte 
hij de geheimen van leven en dood. 

Hij kon dankbaar zijn en een beetje trots. 
dat hij zich mocht inzetten voor zijn grote 
gezin en hij bleef meeleven met de zorgen 
en noden van zijn kinderen en kleinkinderm. 

lieve vader. we zullen je missen. maar uit 
de liefde die je ons hebt gegeven. hopen 
we kracht re kunnen putten om dit verlies 
re aanvaarden. 
Bedankt voor het goede voorbeeld dat je 
ons gaf. vooral op godsdienstig gebied. 
Jouw stoei blijft leeg, maar we zullen je 
nooit vergeten. 
Goede Vader in de hemel. neem onze papa 
op in Uw Koninkrijk. opdat hij daar samen 
met mama bij U de rust vindt die hij zo 
verdiend heeft. 

Voor uw meeleven na het heengaan van 
onze lieve vader en opa danken wij U 
van harte. 

De lutte. mei 1984 
Beatrixstr~at 62 

Familie Beernink 


