
Dankbaar, 
om wat je voor ons bent geweest. 



r 
Wij bewaren een fijne herinnering aan: 

Johannes Beernink 

echtgenoot van 

Aleida Maria Borggrave 

Hij werd geboren te De lutte op 3 november 
1904. Voorzien van de H. Sacramenten der Zie
ken is hij op 22 november na een liefdevolle ver
zorging thUIS vredig ingeslapen. 

Op 25 november d.o.v. hebben we tijdens de vie
ring van de H. Eucharistie afscheid van hem ge
nomen waarna we hem te rusten hebben gelegd 
op het parochie kerkhof te De Lutte. 

Vader was een tevreden man. Met hart en ziel 
zette hij zich in voor zijn vrouw en kinderen. 
Samen met zijn vrouw en zoon Johan werkte hij 
op de boerderij Hoge Kavik. Ook was hij vele ja
ren actief in het kerkbestuur van onze parochie. 

Hij hield van de natuur en het vee op de boer
derij en van alles wat er groeide en bloeide. 
Hij was een man die zich altijd bescheiden 
opstelde, niet op de voorgrond trad. Wat hij zei 
en deed was altijd weloverwogen, steeds be
dacht op het bewaren van de vrede met ieder
een; geen onvertogen woorden kwamen over 
zijn lippen. Beter vrede te houden dan vrede te 
maken, was zijn devies. Dit jaar mocht hij sa
men met zijn vrouw, kinderen, klein- en achter
kleinkinderen het 60-jarig huwelijksfeest vieren, 
dit is een onvergetelijke dag geworden. 
Tot op het laatst van zijn leven had hij belangstel
ling voor alles wat in zijn naaste omgeving ge
beurde. 

Lieve vrouw en kinderen 
bedankt voor al jullie 
goede zorgen en liefde 
Vooral mijn lieve vrouw 
"Je was mijn grootste steun en 

toeverlaat': 

Dank aan allen die deze dag met ons 't verdriet 
hebben gedeeld . Dank voor het medeleven dat 
wij mochten ontvangen . 

A.M. BEERNINK-BORGGREVE 
Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 

De Lutte, november 1995. 


