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Met liefde en dankbaarheid blijven we denken 

aan 

Johan Beernink 

echtgenoot van 

Anny Leusenkamp 

Johan werd geboren op 24 augustus 1931 te De 
Lutte. Hij is op 25 augustus 1997 overleden. 
Na de Uitvaartmis in de parochiekerk van de H. 
Pleehelmus werd hij te ruste gelegd op het R.K. 
kerkhof in "zijn" De Lutte. 

Johan was trots op zijn vrouw, kinderen en klein· 
kinderen. Een goede onderlinge band was hem 
heilig. 
Hij stond dicht bij de natuur en hield van de een· 
voudige dingen die het leven bieden. 
Met veel plezier en toewijding heeft hij zijn leven 
lang kanaries gehouden. 
Hij straalde naar veel mensen warmte uit. HIJ was 
een ruimdenkend mens, die oprecht en echt was, 
waardering en respect had voor iedereen. 
Humor was belangrijk voor hem. hij genoot van het 
leven en bezat de gave mooie verhalen te vertel· 

len. Juist daarom waren wij en vele anderen graag 
in zijn gezelschap. 
D1t bleek ook wel uit de vele "koffiehuisjes" die hij 
gedurende zijn loopbaan bij de P.T.T. onderhield. 
Na zijn V.U.T. zes jaar geleden, kreeg hij nog meer 
tijd voor zijn vele hobby's. 
S.V. De Lutte was één van de pijlers waarop zijn 
leven rustte. Vele functies heeft hij bekleed. Hij was 
dan ook beretrots op het ere voorzitterschap en de 
goUden bandsspeld die hij mocht ontvangen. 
Johan was één van de grondleggers van de "klus
senploeg" bij de voetbalclub. Van de gezelligheid 
en het werk op de woensdagochtend genoot hij 
enorm. 
Als "oud Graaf" was hij graag aktief binnen de kar
navalsvereniging De Bosdûvelkes", zowel op "de 
bOhne• als op de achtergrond. Zijn maatschappelij· 
ke betrokkenheid bij de samenleving van De Lutte 
kenmerkte zich door het feit dat menigeen een 
beroep op hem kon doen. 
We zullen hem verschrikkelijk missen, maar zijn 
dankbaar omdat we een onvergetelijke tijd hebben 
gehad. 

We zeggen nog zacht dank je. 
Oprechte dank voor uw medeleven. 

Anny Beemink · Lausenkamp 
Karin en Harry 

Rona 
Peter en Nicole 

Casper. Thessa 


