


In dankbare herinnering aan 

Johannes Hermanus Bevers 
weduwnaar van 

Hendrika Beekman 

Hij werd geboren te Losser op 19 oktober 1882. 

Gesterkt door de sakramenten der kerk overleed 

hij te Twello op 9 januari 1974. Na de Eucharistie

viering in de St. l\fartinuskerk op 12 janu.ari werd 

zijn lichaam, omringd door familie en vrienden, te 

ruste gelegd op het r .k. kerkhof te Duistervoorde-

Twello. 

Hij heeft de leeftijd van de zeer sterken bereikt. 

Lange tijd hebben we hem in ons midden mogen 

hebben als een zorgzame vader. Hoewel de laatste 

jaren zijn lichamelijke krachten heel zwak waren, 

bleef hij voor ons het zichtbaar aanwezige teken 

van iemand, die tevreden kon zijn met zijn leven . 

Hij kon genieten van de natuur ; hij hield van 

de mensen om zich heen en luisterde vooral ook 

graag naar muziek. Waar de muziekvereniging ook 

heentrok, altijd was hij erbij. Daardoor werd hij 

door velen gekend en bemind. Hij heeft zijn leven 

inhoud gegeven door de zorg, het werk en de lief

de voor zijn gezin ; door de vreugde, die hij beleef

de aan de muziek en vooral ook door een groot 

geloof. Gel9of in Gods goedheid en vertrouwen in 

zijn barmhartigheid. Dat was de basis voor zijn 

gelukkig leven, ook toen hij de laatste tijd van zijn 

leven alle kontakt met zijn dierbaren en vrienden 

moest missen . Hij had zijn taak volbracht. Daar

om kon hij vol overgave zijn leven uit handen ge

ven, wetend dat hij rust en vrede tegemoet ging. 

Moge deze goede vader en opa, wiens leven ge

tekend werd door eenvoud, vriendelijkheid en ge

loof, bij ons in dankbare herinnering blijven voort

leven en moge hij zijn leven hij God voortzetten. 

Tot weerziens bij de Vader van ons allen. 

Voor Uw belongstelling en deelneming 

bij het overlijden van onze lieve vader, groot
en overgrootvader 

Johannes Hermanus Bevers 

betuigen wij U onze oprechte dank. 

Fam. BEVERS 

Twello, februari 1974. 


