
V('Q{eer mij n it'l en 
wc•t•.t goed voor ('/kaar. 
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In d ;:mkl).,,..., herinnering ~"" 

MARnNUS ANTONIUS BEERNINK 
ec:htgenaar v;,n 

Wendrib Albertha Kl.Gin Go~~bbink 

Hij w et<J ~~bOit:ll k: Lu:il:ilc:r up 1<4 juui 
1917 en uverf•:-ed in zijn wnning in & I· 
pf1ia igcm. En::chl,ldfl) n:t een ::Inpende 
7Ulktr~ d:o.:.rin 9C)~.t.;~rkt l;i(.l(lr rt~ $~t;r., . 

menten deer Zieken, oo 21) december 
l :letl. 
Oà H. Eucharïstlevh: ring bil lijn u itvaart 
we1d ~:~aviî:I(J in de Goe!de Hcrdc•kerk 
'' : 1!1\::du:de op 2l d 1.><:coob<:r d .a.v., 
w:~:~ ;n;, de <:mm:.lk vo lgde t 1: Ur.s.~!lo. 

l-Iet yr.h~ofe lc:vt:n van M :utinu:; Oct:mink 
is getekend g cwce:;t daar ~:>~:n g ucdc: 
oetondlw:!irl en grot('l ,,meid.T:t.,mhr.-id. 
Voor zijn vrouw, met wiç hij ruim 4-4 
jaren !)elul<k.I!J oetrouvld Is g&·meit, en 
vuur l ijn kiltdtre.• ~•l kle-indochter W<l& 
hem ge: ... •\ l'flOeite teveel: hij hield van 
hen tot i11 he t diepste: v11n ~ij•• wc.tê!n 
en voelr,l(l 1kh mr.t h:ut en Jid n•t!l 
Mn verbonden. 
Trouw Wel~ hij in heel V$(;11 ~p~ir.htc:n : 
trouw t~an zijn werkgever, voor w ie hij 
32 j .a::~r tot zijn 65e veriasrda!l een 1:>0· 
ti.,UWb ;)rt: Wl:lkllt!Oll.'l W8$ 8 1$ machi~· 
b.lnl<werkçr: fl'()IIW :t .!ln 1ijn huis In de 

Lippcrtr.•kstr":tt, 1"1;1.t ~ij p.(l; 3 j;'l;).r gr.· 
leden ve rliç ten; trouw aan z ijn pt~roehie 
van De Goede Herder, waarmee hij ver· 
l:lotlden w ilde blijv1m tu : .tijn dood toe. 
Na 1ijn pc:nliliune•îng hltcft hij nuy en· 
kç lç jarr.n întcn:: kunnçn g<lnÎitlen v;w 
(1$ n~uur, v.1n ~ijn hObhy"J., v:~n : ijn 
Vfije tijd om $<amen te reizen, Ot~.-.rom 
luist was de kwaadsardiQe ziekte, d ie 
:ti<:h i•1 l1e t a l!leiOP•m jailr bii he m open· 
b~:ude. zo' n ont:Jdnaflijk h.ard e: slaQ en 
Ul'n mad lijk let ;l;lnVa.lrden h • ."cnSIOt. 
Silmen hO:hhçn ~ij hie rmç(l grnvnrstd d , 
nehoiJ)en door al hun dierb~ren. ge· 
tîtt!•kt door het ~etool in God en (lo 
lichJc tot Maria. Met v<>ll!il o ... ar·!lave tie t 
hij r.kh hr.l S.acuunent ~n dê! Zieken· 
~t~lving tnr.d icnr.n r.n w i:;t zith ..~:() klaar 
voor (Ie l)V<lr.:t.,p n:t111 Gnd~ V~derhui::s. 

Moge zijn IC'Ven en ook ~ijn wijzr. vl:ln 
euNen voor a l zijn dierb~ren c::r.n uou:;t 
en richtio<;~wliur zijn om verder tç g Mn 
in 1ijn 9 1:dt, en Moge t~an hemzelf (Ie 
liefde v;•n het Kcr:;tkind J eo:u& Chri~tiJ$ 
In God:;. t'\~:<~lwigh<lid tr.n de c.-1 vallen. 

Voor Uw m•~th:vm'l tijd1:ns de • .dekte en 
na het overlijtlc::n v"n rn~z•: die1b8(e 
echt~enoot, v,,(lçr en gf'()aWad er :tijn wij 
U ten Zett'$te dankbaar, 

Mevr. H. A. 8eetnlnk · Kle in Gr.bbînk 
kinderen ~n klt::inkifld 


