
jouw handm h~bbm 
voor om g~u·~rkt. 
Jouw hart fuift 
voor ons gl'klopt. 

jouw ogm hebben ons 
tot het /aam grzocht. 



Ter dankbare herinnering aan 

Gerhardus Hendrikus Maria Beernink 

Echtgenoot van 

Hendrika Johanna Koop 

Gemt werd geboren op 31 mei 1931 te Weerselo. 
Op 15 mei 2002 is hij, gesterkt door de Sacra
menten der Zieken, in huislijke kring te Oldenzaal 
overleden. 

Op dinsdag 21 mei hebben wij, tijdens de uitvaart
mis in de Mariakerk te Oldenzaal, afscheid van hem 
genomen. Aansluitend hebben wij hem begraven 
op de Algemene Begraafplaats aan de Schipleide
laan te Oldenzaal. 

Op 16 juni 1962 IS Gerrit in het huwelijk getreden 
met R1kie. Uit dit huwelijk zijn dne kinderen en vijf 
kleinkinderen voortgekomen. Op 16 jum 2002 
zouden zij hun 40- jarig huwelijk hebben gevierd. 
Gerrit had dit heugelijke feit met de hele familie 
willen vieren. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. 
Dankbaar en met mooie herinneringen denken wij 
terug aan het leven van mijn man, onze vader en 
opa die te vroeg van ons is heengegaan. Hij had 
nog zoveel met ons willen doen en wij ook met 
hem. Zijn humor en zijn actieve karakter maakten 
hem tot een gewaardeerd persoon. Gerrit was een 
man die een groot gedeelte van zijn leven hard 

heeft gewerkt. Hij had de gave om wt niets, iets te 
maken. In goede, maar zeker ook in slechte tijden 
stond hij altijd klaar om familie, vrienden en kennis· 
sen bij te staan wanneer hulp werd gevraagd. Ook 
thuis was hij altijd actief. waarbij het huis en de tuin 
zijn volle aandacht hadden. 
Toen er kleinkinderen kwamen, "wie hat dat noe 
dacht", werden er speeltoestellen in de tuin ge
plaatst, waarop de kleinkmderen naar hartelust 
konden spelen, iets waarvan hij zichtbaar genoot. 
Gemt was ook de drijvende kracht achter de talloze 
vakanties met de familie en later met Rikie. 
In oktober 2001 trof Gerrit het vreselijke bericht dat 
hij ongeneeslijk ziek was. Na een ongelijke strijd is 
hij, wetende dat hij alles met een gerust hart kon 
achterlaten, van ons heengegaan. Ondanks zijn 
z1ekte heeft Gerrit nog veel plezier beleefd aan de 
geboorte van zijn 5de kleinkind en het huwelijk van 
ZIJn JOngste dochter. 
Op 15 mei zouden wij nog een keer met de hele 
familie op vakantie gaan, echter Gerrit ging die dag 
alleen op reis. 

Uw medeleven tijdens zijn ziekte en symphatie· 
betuigingen na het overlijden heeft voor hem en 
voor ons veel betekend. 

Wij willen u daar hartelijk voor danken. 

Rikie Beemink-Koop 
Kinderen en kleinkinderen. 


