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Ter dankbare herinnering aan 

GEERTAUIDA ALBERTA MARIA 
BEERNINK 

echtgenote van 

Sernardus Oerhardus Suite 

Zij werd geboren op 8 december 1926 te 
Losser. Op 16 oktober 1988 is zij, voorzien 
van het H. Sacrament der Zieken, over
leden in het ziekenhuis te Oldenzaal. Bid
dend hebben wij op 19 oktober afscheid 
van haar genomen in de H. Anionluskerk 
te Oldenzaal en haar daarna te rusten 
gelegd op de begraafplaats aldaar. 

Truus is te vroeg van ons heengegaan. Zij 
mocht 61 jaar worden. Wij hadden haar nog 
zo graag langer in ons midden gehad. Maar 
hoezeer haar dood ons ook verdrietig stemt, 
wij zijn ook heel dankbaar voor wat zij 
tijdens haar leven heeft gedaan voor ons. 
Zij was een lieve en zorgzame vrouw, 
moeder en oma. Zij stond altijd voor ons 
klaar en niets was haar daarbij teveel. Ook 
anderen die een beroep op haar deden, 
deden dat nooit tevergeefs. Vaak liet zij 
haar eigen werk ervoor schieten om een 
ander te helpen. Haar jarenlange inzet en 
werk voor de voetbalvereniging Quick '20 
spreekt wat dat betreft boekdelen. Zij Is er 
biJ velen geliefd en bekend door geworden : 

als een altijd opgeruimde vrouw die ervan 
hield haar werk stipt en accuraat uit te 
voeren. Zij was een vrouw van weinig 
woorden maar van des te meer daden. Op 
die manier probeerde zij haar geloof in het 
dagelijks leven in praktijk te brengen. 
Zonder veel ophef, gewoon zoals zij was. 
Niet dat het haar allemaal maar is komen 
aanwaaien. Zij heeft ook veel pijn en ver
driet gekend. Maar daar hoorde je haar 
nooit over klagen. "Verder gaan" was haar 
devies. Ook toen haar ongeneeslijke ziekte 
zich bij haar openbaarde, kwam er geen 
wanklank over haar lippen. Zij verwerkte 
alles voor zichzelf, in stilte. ZIJ wilde ons 
zoveel mogelijk last en verdriet besparen. 
Zo was zij nu eenmaal. 
Wij zullen haar erg missen en de leegte 
die zij achterlaat is groot. Maar tevens 
zullen wij in haar manier van leven, haar 
levensmoed en haar zorgend-moeder-zijn 
de kracht vinden om in haar geest samen 
verder te gaan. 

Truus, bedankt voor alles. Wij zullen je 
missen. Rust in vrede. 

Voor de vele blijken van medeleven en 
belangstelling betuigen wij u onze hartelijke 
dank. 

B. G. Bulte 
Nardy en John 
Joyce 


