
Met liefde bl!jven w!j bidden voor en 
gedenken wij 

Sernardus Hendrikus Berning 
sinds 23 januari 19711 weduwnaar van 

GEERTRUIDA MARIA MORSINK. 

Hij werd in Denekamp geboren 26 maart 
1906 en overleed na het ontvangen van het 
Sacrament der Zieken 31 juli 1987 in het 
Gerardus Majella Verpleeghuis te Dene
kamp. Na de Eucharistieviering ten afscheid 
werd hij op 5 augustus d.o.v. te rusten 
gelegd op het kerkhof van de St. Nicolaas
parochie te Denekamp. 

Een moeilük begin - een moeilijk einde. 
Daar tussenin veel levensvreugde en werk
lust. Voortzetten en opbouwen wat een
maal was begonnen Met energie. met 
stoerheid ook. heeft vader zich ingezet voor 
zijn gezin en zijn bedrijf. Zo wist hij samen 
met moeder een thuis te bouwen waar het 
goed was te leven en te zijn - een trek· 
pleister. Met zo'n steun in de rug heb je 
een goede start in het leven. • Het Rijk 
Gods is midden onder u·. 
Jets daarvan mochten wij ervaren in die 
familie, die onze ouders voor en met ons 
in het leven riepen. Met grote dankbaar
heid willen we steeds terugdenken aan 
deze goede en hoopvolle tijd. 

De laatste tUd van zijn leven vroeg van hem 
een groor geloof. een overgave . 
• De tijd zal komen waar je je zelf niet 
meer kunt aankleden. maar anderen dit 
voor je doen·. Dankbaar voor deze helpende 
hand. kon hü - geschoold door het leven -
ook hierin berusten. 
We zeggen vader een oprechte dank voor 
dit leven dat h!i voor ons en temidden van 
ons heeft geleefd. 
.U was de moeite waard". 
De Heer geve hem nu. dat hij mag rusten 
in Zijn nabüheid. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van onze beminde vader. be
huwd vader. groot- en overgrootvader, 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Familie Berning 

J. Benneker. koster. Denekamp 


