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In dankbare herinnering aan 

Hendrikus Plechelmus Berning 

echtgenoot van Anna Maria Vaneker 

Hij werd geboren op 15 juli 1916 in de 
gemeente Losser te Noord De Lutte. 

Hij overleed op 26 mei 2007 te Enschede. 
De Avondwake voor hem was op 30 mei en de 

Uitvaart op 31 mei in de Mariakerk te 
Enschede.waarna de crematie te Usselo. 

Hendrik was de jongste uit een gezin van acht kin· 
deren. Toen hij acht jaar was, stierf zijn vader en 
Hendrik groeide daarna op bij zijn oom en tante in 
Lattrop, want zijn moeder kon het gezin alleen niet 
onderhouden. 

Op 12-jarige leeftijd begon hij als boerenknecht; 
hij hield van het leven buiten. Van 1944-1961 was 
hij koster in de Lutte. Bloemstukken maken kon hij 
goed en vooral met de bloemen die op dat 
moment beschikbaar waren. 

Tijdens het kosterschap leerde hij zijn Annie ken· 
nen. In 1949 trouwden ze. Jammer genoeg bleef 
hun huwelijk kinderloos. Desondanks gaven zij 
invulling aan hun leven. 

Reizen was favoriet bij beiden. Als zeer gelovige 
mensen maakten zij de reis naar Lourdes liefst tien 
keer, met de trein, het vliegtuig of de bus. 

In 1961 verhuisden ze naar de Brandemaatweg in 
Enschede om voor opa en oma Vaneker te zorgen. 
Hendrik gaf zijn kosterschap op en begon als tex· 
tielarbeider bij Blijdenstein-Willink. 

Op 62-jarige leeftijd ging hij met pensioen. Hij 
kreeg zo nog meer tijd voor zijn hobby's als scha· 
penhouden, tuinieren en het onderhoud van de 
boerderij . Bijna 40 jaar hebben Henk en Annie aan 
de Brandemaatweg gewoond. 

Door hun afnemende gezondheid besloten ze 
naar het Achtervoort te verhuizen, waar ze helaas 
maar enkele jaren samen konden wonen. 
Vanwege de toenemende verzorging moest Annie 
naar de Kleine Vaart verhuizen. Trouw bezocht 
Henk zijn Annie elke dag. 

De afgelopen jaren ging ook zijn gezondheid ach· 
teruit. Op 26 mei overleed hij. De reactie van 
Annie: "Het is goed zo. Ik zal hem erg missen, 
want hij was een man om steeds weer verliefd op 
te worden". 

Hierbij wil ik u· bedanken voor de getoonde 
belangstelling en het medeleven. 

Annie Berning · Vaneker. 




