
t 
Eenmaa 1 breekt 
de dag toch aan 
ddt w~ uit elkander gaan: 
Ik was bereid, wees daarom blij, 
toe huil nu niet 
maar bid voor mij. 

In dankbare herinnering aan 

JOHANNA GEERTRUIDA OLDE MEIJERINK 
echtgenote van 

GERHARDUS BEERNINK 

Zij werd geboren op 3 september 1913 in 
De Lutte. Na voorzien van de H. Sacramen
ten der Zieken gaf zij moegestreden op 
23 februari 1986 het leven over in de han
den van de Heer. Op 26 februari d.a.v. 
werd haar lichaam aan de aarde toever
trouwd op het R.K. Kerkhof in De Lutte. 

Met dankbaarheid denken wij terug aan 
mijn vrouw en onze zorgzame moeder en 
oma. 
Met een gevoel van verdriet en aanvaar
ding is zij op 72 jarige leeftijd van ons 
heengegaan. wij stonden machteloos voor· 
al de laatste maanden aan haar ziekbed. 
Zij heeft naast vreugde in het leven ook 
intens verdriet gekend. Dit maakte het le
ven voor haar en haar omgeving niet al
tijd even gemakkelijk. 

Zij heeft haar kleinkinderen zien opgroeien 
en meegeleefd met de zorgen en met hun 
vreugde. Ze namen een grote plaars biJ 
haar in en waren altijd welkom. 
We zullen moeder erg missen maar steun 
vinden in her geloof. 
Dat zij beloond zal worden voor al ddtgene 
wat zij voor ons heeft gedaan. Aan 45 jaar 
met zijn lieve man lief en leed gedeeld te 
hebben is nu een einde gekomen 
Mijn liefste man, kinderen en kleinkinde
ren ik ben blij dat ik thuis mocht zijn bij 
JUiiie toen de Heer mij riep en ik ben jullie 
dankbaar voor de zo liefdevolle verzorging 
die ik van jullie sreeds mocht ontvangen. 

Tot ziens in het Hemelse Vaderhuis 

Voor uw belangstelling en medeleven tij
dens de ziekte en na her overlijden van 
mijn vrouw, moeder en oma bedanken wij 
u oprecht. 

Vader 
Lies en Herman 
Annie en Bennie 
Marietje en Johan 
en kleinkinderen 


