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Je wilde zo graag bij ons blijven, 

je liet ons niet los. 
Ook wij zullen je niet loslaten. 

We kunnen je niet meer aanraken 
en toch blijf je in ons hart leven. 

In dankbare herinnering aan 

Maria Gezina Hövels 

weduwe van 

Johannes Gerhardus Berning 

Zij werd geboren op 1 december 1905 te 
Denekamp en overleed, voorzien van het H. 
Sacrament der Zieken, op 10 oktober 1997 in 
Verpleegcentrum Twente-Oost, lokatie Losser. 
Op 15 oktober 1997 hebben wij haar voor het 
laatst in ons midden gehad tijdens de viering 
van de Heilige Eucharistie in de St. Josephkerk 
te Noord Deurningen, waarna wij haar begraven 
hebben bij haar man op ons parochieel kerkhof. 

Moeder heeft heel haar leven hard gewerkt. Op 
19 september 1936 trouwde ze met vader en 
zijn ze begonnen met de winkel en de bakkerij 
in Noord Deurningen. 

De start was niet gemakkelijk. We denken dan 
met name ook aan de oorlogsjaren en de tijd 
dat vader in het concentratiekamp zat. 
Ondanks alle problemen bleef ze toch moed en 
vertrouwen houden. 
Moeder en oma stond altijd klaar met een kopje 
koffie en een praatje. iedereen was welkom en 
ze was altijd bezorgd of iedereen wel genoeg 
kreeg. Ze hield van een grapje en kon heel leuk 
uit de hoek komen. Genieten kon ze van de klei
ne dingen. 
Veel verdriet heeft ze gehad bij het overlijden 
van vader en tijdens de ziekte en het overlijden 
van Joke. Haar diepe geloof In God en de steun 
van Moeder Maria hebben haar het hele leven 
begeleid en gedragen tijdens de moeilijke perio
des van haar leven. 

Moeder en oma, wij danken je voor alle liefde 
en zorg en bidden God, dat Hij je beloont met 
het eeuwige leven, samen met vader en Joke. 

Vrouw en moeder zijn is alles geven, 
Zorgen, lijden, liefde, leven. 

Groot is de leegte die je achterlaat, 
Mooi de herinnering die niet vergaat. 

Voor uw blijken van medeleven bij haar ziekte, 
bij het overlijden en de begrafenis van moeder 
en oma, zeggen wij u onze hartelijke dank. 

Fam. Berning 


