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Dankbare gedachtenis aan 

GERHARD BERNING 
Leka-missionaris in het aartsbisdom 

Merauke lrian Jaya Indonesië 
Gerhard werd op 24 september 1935 in Losser gebo
ren. In augustus 1959 vertrok hij als lekemissionaris 
naar de missie van lrian Jaya (het voormalige Neder
lands Nieuw Guinea). Hij stierf in Padua op 9 maart en 

werd op 10 maart 1989 begraven in Kimaam. 

Gerhard was de oudste van het gezin Beming. Hij 
kreeg een vakopleiding voor zeJfstandig bouwer. Als 
jongen was hij al geïnteresseerd in boeken over verre 
landen. In 1959 las hij een artikel in de krant over de 
missionarissen van het H. Hart die een bouwer zoch
ten voor hun missie in zuid Nieuw Guinea. Gerhard 
schreef onmiddellijk een brief naar de paters. Achteraf 
weten wij dat hij toen zijn levenskeuze maakte: zijn 
vakmanschap in dienst stellen van de kerk in verre lan
den. 

Op 23 jarige leeftijd vertrok hij naar Nieuw Guinea, 
bereid om te gaan waar men hem maar nodig had. Zo 
trok hij al spoedig na aankomst in Merauke het binnen
land in. Hij bouwde er kerken scholen, internaten, pas
torieën in Kimaam, Tanah Merah, Agats, Pinmapoen, 
Bajoen, Basiemen Padua. Zijn enige voorwaarde was: 
goed bouwmateriaal en degeliJk gereedschap. Waren 
die aanwezig, dan ging hij. Het deerde hem niet als 
enige Europeaan maandenlang op een eenzame 
plaats te wonen zonder enig contact met collega's. Hij 
was een bekwaam vakman, werkte systematisch en 
gestaag door. Vacantie vond hij eigenlijk verloren tijd. 

Voor zichzelf had hij weinig behoefte aan comfort: de 
radio moest er wel zijn, want de Wereldomroep volgde 
hij nauwgezet. Hij wilde op de hoogte blijven van het 
wel en wee van het vaderland. Daarom schreef hij ook 
veel naar familie en vrienden. Wie een brief stuurde aan 
Gerhard, wist dat er antwoord kwam. 

Gerhard paste zich aan in elke primitieve situatie. Zijn 
medewerkers waren soms Papoea's die zo uit het Ste
nen Tijdperk kwamen: zij leerden van hem iets van de 
westerse verworvenheden op technisch gebied. Dertig 
jaar lang bouwde Gerhard in het land van de Papoea's. 
In het binnenland toont men trots de scholen, interna
ten en kerken, door Tuan Berning gebouwd. In de 
scholen van het binnenland ziet men de schoolbanken 
en ander schoolmeubilair, eigenhandig door Gerhard 
bewerkt. 

Waar haalt iemand de moed vandaan om zolang in 
zulke prim•tieve omstandigheden gestaag door te 
werken? Gerhard was niet alleen een degelijk vakman, · 
maar tevens missionaris in hart en nieren. Voor hem 
was Evengelieverkondiging: hier is nood, dus moet ik 
hier zijn. Hij was een man van geloof, voor wie bidden 
een oprechte behoefte was. Waar anderen het wel 
eens lieten afweten vanwege de uiterst moeilijke leef
en werksituatie, daar bleef Gerhard trouw op zijn post 
en werkte door. 

Gerhard, veel dank, de Papoea's zullen je niet verge
ten. Jij leeft bij hen voort als een van de piomers in 
afgelegen streken. 

Familieleden en medemissionarissen zijn u oprecht 
dankbaar voor uw belangstelling en troost in deze 
dagen: 




