


In de vrede ' 'ao Chri"tus is van ons heengegaan 

JO HANNES BEERNINK 
wed u wnaar van 

Maria G iesse link 
Hij werd geboren in De Lutte I januari I 891 en 
stierf, gesterkt door het Sacrament van de Zieken 
in Oldenzaal 19 juli 1976. Bij zijn Uitvaart op 23 
juli d.a.v. hebben wiJ in zijn parochiekerk de Eu
charistie gevierd ter gedachtenis aan Christus' dood 
en verrij7.enis co gelovend. dat iedere mens door 
àe dood heen Christus zal volgen in Zijn verrij
unis. Daarna hebben wij zijn lichaam te rusten 
gelegd op het r.k. kerkhof van OldenzaaL 

:-Ja een welbesteed leven heeft onze vader en opa 
Zt)D opdracht op aarde teruggelegd in de handen 
\'an zijn God. Een diep gelovig man, een zorgzame 
vader voor zijn gezin, die tot in zijn hoge ouder
dom het wel en wee bleef volgen van zijn kinde
ren en kleinkinderen. In zijn oude jaren zwak van 
gezondheid, trok hij zich telkens op aan de grote 
feesten en leefde er naar toe: een verjaardag of 
een geboortefeest, een trouwdag of een priester
wijd ing van een van zijn kleinkinderen. Zo haalde 
bij de leefrijd der sterken en bleef de .Maria hoeve" 
het middelpunt, waar kinderen en kleinkinderen 
graag samenkwamen. In het ziekenhuis opgenomen 
voelde hij dat zijn jaren vol ware n. Het was goed 
geweest: .Heer, laat nu uw dienaar i n vrede gaan·. 

Vader en opa, wij willen U da nken voor uw toe
wijding en zorg voor o ns allen e n voor uw goed
heiel en eerlijke levensop vatting. 

GEBED: 

Wij bidden U, Vader van 31le mensen, dat hij nu 
gelukkig mag leven bij U en dat hij in alles, 
waarin hij groot is geweest. tot ons mag blijven 
spreken. juist nu hij is gestorven. Geef ons, die 
achterblijven, de levenskracht van Uw Geest, op
dat wij hoopvol en vastberaden mogen verder 
gaan op onze tocht dovr dit leven. 

Mogen onze gebeden hem vergezellen. 

Voor uw deelneming. welke wij van n mochten 

ondervinden, tijdens de ziekte en bij het overlij

den van onze lieve vader, groot- en overgroot

vader, betuigen wij U onze hartelijke dAnk. 

OLDENZAAL. juli 1976 
Oude Postweg 7 
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