
Gedenk dankbaar tn uw gebed en de 
viering van de H. Eucharistie 

Maria Gezina Berning 
Zii werd geboren te Denekamp op 18 fe
bruari 1911 en overleed na het ontvanqen 
van her sacrament der zieken in het R.K. 
Ziekenhuis te Oldenzaal op IS juli 1990. 
We hadden haar 21 JUli voor het laarst in 
ons mtdden tiJdens de viering van de H. 
Eucharistte en hebben haar daarna begra
ven op het kerkhof van de St Nicolaas. 
parochie te Denekamp. 

MarletJe Berning was bekend en gezten in 
ons dorp Door haar jarenlange werk in de 
winkel. dat ze accuraat en met plezier ver
richt heeft kende ook zU veel mensen. 
Dit verklaart haar blijvende interesse voor 
het wel en wee van mensen. Zij was dan 
ook steeds op de hoogte van alles wat de 
mensen in lief en leed meemaken. 
Ze was een opgewekte vrouw. die steeds 
de zonzij van her leven probeerde re zien. 
Nadat de winkel was opgeheven heeft ze 
mer Anna. haar zus, die ~~ mei 1988 over
leed en haar broer 1 oon genoren van een 
welverdiende rust. 
Ze had in de huiskamer voor het raam 
haar vaste plaats waar ze het leven bui
ten kon volgen. 

Ze luisterde er graag naar de kerkradio en 
legde er een kaartje mer haar vriendinnen. 
Nu er vriJ plotseling een eind is gekomen 
aan haar leven laat ze 'n lege plaars ach
ter bij haar familie en zeker bij Toon, met 
wie ze haar leven zo nauw deelde. 
Dit welbesteed leven heef! zeker een ant
woord gevonden bij God. Daar is ZIJ nu 
voor alt~d gelukkig en blUft er in liefde 
met ons verbonden. 
Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand . 
bid voor ons. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van onze dierbare zuster. schoon
zuster en tante, betUigen wij U onze 
oprechte dank. 

De familie 


