


Degene die ik lief heb ga ik verlaten 

Degene die ik lief had ga ik naar toe 

Met liefde blijven we denken aan 

Anny Beernink-Leusenkamp 

weduwe van Johan Beernink 

• 15-02- 1931 t 28-01-2007 

Mama is geboren in Oldenzaal, waar ze naar school ging 
en opgroeide. Samen met haar ouders, broers en zusje heeft 
zij een fijne jeugd gehad. Tijdens de wekelijkse dansavond 
bij Pleijhuis heeft ze pa ontmoet. Die romance heeft 
uiteindelijk geleid tot het huwelijk op 23 september 1959. 
Samen zijn ze in De Lutte gaan wonen, dit was het begin 
van een gelukkig huwelijk en later een erg hecht gezin. De 
goede sfeer en harmonie thuis vond ze belangrijk. Mama 
hield ervan mensen om zich heen te hebben en velen 
genoten zo van haar hartelijkheid en gastvrijheid. 
Ze had een opgewekt karakter, was altijd vrolijk en 
aanwezig voor ons. Mama beleefde veel plezier aan haar 
hobby's. Ze heeft jarenlang actief gezwommen en was erg 
fanatiek tijdens het wekelijkse uurtje gym. Vele leuke uren 
heeft ze doorgebracht met de handwerkclub, een gezellige 
vriendinnengroep waarmee ze ook dagtochtjes maakte. 
Mama had een goed gevoel voor humor, de humor die 
pa altijd 'Leusenkampstreken' noemde. Ze kon hiervan 
intens genieten. De kleinkinderen betekenden alles voor 
haar, ze was dol op hen en ze ging helemaal mee in hun 
spel. Daar hebben we veel om gelachen met elkaar. 
Na de dood van pa, verloor haar leven glans. Ze was 
haar maatje kwijt en kon hiermee moeilijk omgaan. Na 
een paar jaar is ze naar Losser verhuisd, waar ze ondanks 
haar ziekte nog enkele jaren met haar huisgenoten en de 
verpleging een goede band heeft opgebouwd. Ook toen 
zorgde haar karakter voor vele gezellige momenten. 

Mam, we zeggen nog zacht, dank je. 

Oprechte dank voor uw medeleven. 

Karin & Harry 
Rona, Jade 

Peter & Nicole 
Casper, Thessa 


