
In liefde blijven wij gedenken 

JOHANNES HENDRIKUS BELD 

echtgenoot van 
Alberta Theresia Bruggink 

Hij is geboren op 20 oktober 1920 en over
leden op 20 april 1987, gesterkt met het H. 
Sacrament van de ziekenzalving. Na een 
gezongen requiemmis hebben wij hem 
vanuit de Theresiakerk te ruste gelegd op 
het r.k. kerkhof te Borne op 24 april d.a.v. 

Jan heeft ons in zijn leven laten zien , hoe 
boeiend wij mensen kunnen zijn , wanneer 
wij gewoon doen en onszelf zijn . Hij was 
immers van nature een bescheiden man. 
Hij leefde voor zijn vrouw en zijn kinderen. 
Heel wijs was hij met zijn kleinkinderen . Sa
men met zijn vrouw vormde hij de spil van 
het gezin. Hij deed dat op zijn eigen zachte 
en bescheiden wijze. 

Jan was boer in hart en nieren. Hij leefde 
helemaal met de natuur mee. Hij wist dat 
hij h.et moest hebben van de regen en de 
zon en van de vruchtbaarheid van de ak
kers. Ook het vee lag hem na aari het hart. 
Tijdens zijn ziekte hoopte hij nog, dat hij 

weer aan het werk zou kunnen . Misschien 
als het weer wat beter zou worden en de 
zon weer zou gaan schijnen. 

Op Pasen echter, het feest van de Opstan
ding, is hij ook zelf .tot nieuw leven op
gestaan, zoals de graankorrel sterft om tot 
nieuw leven op te schieten.- Hij heeft zich 
daar in groot geloof en vertrouwen op voor
bereid. Toen hij niet meer naar de kerk kon 
gaan, had hij .graag de H. Kommunie thuis. 
Op het moment dat er geen hoop meer was 
op beterschap, heeft hij zich overgegeven 
in de handen van de goede God. 

Voor de zijnen , die hij achter moest laten, 
zal hij ook m,i .weer de lieve man , vader en 
opa zijn, want geloof en hoop vergaan , 
maar de liefde blijft bestaan over de gren
zen van de dood heen. 

Moge Jan rusten in vrede . 

Voor het medeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn man, onze vader en 
opa zeggen wij u onze oprechte dank. 

De familie Beid 

Borne, april 1987 


