


t- Je gaf me liefde, bezorgdheld en trouw. 
Ik heb genoten van de wen met jou. 
Ik weet dat het jou ook goed heeft gedaan. 
Maar ik zal je zo missen bij het verder gaan. 

Met grote dankbaarheid blijven wij ons herinneren 

Johan Beernink 

Hij werd geboren te De Lutte op 26 novem
ber 1937 Na een ernstige ziekte en ge
sterkt door de Sacramenten der Z1eken. 
overleden op 27 oktober 1999. Wij hebben 
afscheid van hem genomen tiJdens een 
Plechtige Uitvaartviering in de parochie
kerk van de H. Pleehelmus op 1 novem
ber, en hem daarna te rusten gelegd op ons 
kerkhof. MenselijkerwiJS gez1en veel te 

vroeg 61 )aar oud is er een einde gekomen 
aan Johan's leven. Erve het Hoge Kavik 
was de plek waar Johan als tweede van 
een groot gezm werd geboren. Hij was heel 
begaan met zijn ouders, en bliJ om op het 
Hoge Kav1k zijn bedrijf uit te mogen voe
ren, grote liefde voor de natuur, en vooral 
zijn vee waarin hij volledig kon opgaan. 
Johan was iemand die zich moeiliJk kon 

uiten naar buiten. maar wel kon genieten van 
de mensen en de dieren om zich heen: het 
hoogtepunt was wel het grote feest •van koe 
M1eke' wat voor Johan en Janny de bekro
mng op het werk was. Z1jn amicale en on
gedwongen optreden leidde tot d1verse con
tacten en vele vrienden in zijn omgevmg, een 
u1t10g daarvan was de hechte band met zijn 
buren (noäberschop). Johan had de verzor
ging over zijn ouders volledig op zich geno
men en d1t in een zeer hechte band ontwik
keld. Toen zijn vader in 1995 stierf, was dit 
voor Johan een hele schok en moeilijk te ver
werken, maar ruist Johan gmg niet biJ de 
pakken neerzitten en bond de striJd aan. Ook 
toen Johan in 1997 zelf met zijn gezondheid 
meer problemen kreeg wist hij het zo te for
muleren ('t kömp wa weer goad) tot novem-

ber 1998 het bencht van de arts kwam dat 
het niet meer goed kwam. D1t bracht Johan 
totaal van Zijn stuk. na een lange stilte 
vroeg hij hoe het verder g1ng met Janny, 
zijn vnend1n, waar Johan zich de laatste 
,aren aan heeft kunnen vasthouden en zijn 
verdriet kon uiten. De laatste hoop die er 
nog was hebben Johan en Janny aange
grepen om 10 DUitsland nog verhcht1ng te 
krijgen; dit heeft met mogen baten. De 'laat
ste maanden waren erg zwaar voor hem. 
maar klagen heeft Johan nooit gedaan. Hij 
bleef opt1mist1sch tot de laatste dag 

Voor uw belangstelling en medeleven dan
ken wij u zeer. 

Janny en lam. Beernink. 

De Lutte, 1 november 1999 


