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In ons gebed en onze herinnering gedenken 

wu dankbaar 

Euphemia Maria Beernink 
sinds 6 juli 1974 weduwe van 

SERNARDUS DIERSELHUIS. 

Zü werd geboren te Oldenzaal 1> mei 1895 
en overleed na het ontvangen van het sa
crament der zieken in volle overgave aan 
God. op het feest van Maria Lichtmis 2 febr. 
1988. We hadden haar voor het laatst in 
ons midden tijdens de viering van de H. 
Eucharistie op 5 februari d.o.v. en hebben 
haar daarna begraven op her kerkhof van 
de St. Nicolaasparochie te Denekamp. 

We zullen er aan moeten wennen dat Kamp
voorts Feem niet meer bij ons Is. BU Gerard 
en Ans. bü wie ze het laatste anderhalf jaar 
een goede verzorging genoot. BU Anne en 
Cindy. de kleintjes. die zo op haar gesteld 
waren. Bü Annie en Thea. haar pleegkin
deren. familie en de buurt. die zo ver
trouwd met haar waren. 
In onze parochiegemeenschap. die graag 
over haar sprak, vooral omdat zU een voor
b[je tüd levend hield. De pastores. die haar 
graag bezochten. omdat zU in haar eenvoud 
en oprechtheid zo'n groot geloof uitstraalde. 

Ze heeft lang maar ook intens geleefd. In 
haar kleine wereld was ze ai!Ud vol belang
stelling voor het wel en wee van mens. 
kerk en wereld. dichtbU en veraf. 
Bijzonder was ze verbonden met de natuur. 
hield van haar poezen en kippen en volgde 
nauwlettend de groei van rogge en aard
appels. 
Tante Feem is nu biJ God en is daar ver
enigd met haar man Bernard en allen die 
ons in geloof z[jn voorgegaan. 
Moge zU rusten in vrede. 

1'v\aria. Moeder van ons allen. wees haar 
en onze voorspraak. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van onze beminde tante. betul· 
gen wij u onze oprechte dank. 

Familie Dlerselhuis 

J. Benneker, kosrer. Denekamp 


