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Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

BERNHARDINE ANNA BECKMANN 

Zij werd geboren te Wessum (Did) op 14 Ju· 
ni 1904. :n Graes sloot zij op 25 november 
1925 haar kerkelijk huwelijk met 

Sernardus Becks 

's Morgens 26 februari 1985 verliet zij in 
grote vreugde het Oldenzaalse ziekenhuis; 
's middags voelde zij zich niet goed. Het hart 
weigerde zijn normale diensten. Zij ontving 
het H. Oliesel. Zaterdag 2 maart 1985 werd 
zij begraven op het kerkhof van de Maria 
Geboorteparoch ie te Losser. in het graf bij 
haar man, die reeds gestorven was op 4 fe
bruari 1936. 

Ons Ma heeft een niet gemakkelijke levens-
opdracht tot In lengte van dagen grotendeels 
alleen moeten volbrengen. Zij werd moeder 
van 7 kinderen. Haar man stierf vroeg. 
Johan werd 10 jaar, Femie 40 jaar, schoon
zoon Tonny stierf kortgeleden. Dit alles 

moest zij verwerken, in een diep geloof, 
maar ook met Gods kracht. Tegelijkertijd 
moest zij een voorbeeld zijn voor vele ande· 
ren. Ook andere mensen kwamen met ver· 
driet en verhalen bij haar om dan gesterkt en 
opgelucht huiswaarts te keren. 
Zij was de centrale in de familie. De klein· 
kinderen kwamen er graag. 
Op het bedrijf werkte zij altijd mee. Ze wist 
er ook veel van. Niets was haar teveel en het 
was voor haar een grote vreugde, dat zij tel
kens weer jong leven in plant en dier tot vol· 
Ie rijkdom zag groeien. 
Zij vereerde in bijzondere mate Maria. Juist 
op haar erf stond een devotiekapelletje, met 
licht en verse bloemen. Zij kwam er altijd 
voorbij, bij thuiskomst of bij vertrek. Dik· 
wijls sprak zij: Wees bereid. Zelf stelde zij 
haar vertrouwen op God. Zij bad veel .. om 
een zalige dood." Dat is zwaar voor de ach· 
terblijvenden. Ook voor Hennie. Wij bidden 
voor haar om de eeuwige vreugde en voor 
onszelf om kracht. 

Voor de vele bliJken van medeleven onder· 
vonden na het overlijden van onze lieve 
moeder, behuwdmoeder en oma zeggen wij 
u onze oprechte dank. 

Kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen. 


