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Ter nagedachtenis aan 

HARMINA BEEKMAN 
weduwe van LAMBERTUS HOVELING 

Zoj werd geboren te Deurne en Uessel op 
1 augustus 1896 en overleed, gesterkt door 

de H. Ziekenzalving op 15 februari 1986 
1n Huize Hooghagen te Hengelo ov 

Voor haar vierden we de H. Euchanstie ten 
Uitvaart Op 19 februari in de parochiekerk 

van Onze Lieve Vrouw te Hengelo ov 
en daarna brachten we haar naar het 

crematorium te Usselo 

Moeder was een eenvoudige vrouw, die klaar 
stond voor Iedereen. Heel gewoon was zU tn het 
leven on een goedmoedogheod, die haar hoe dan 
ook nodog had ZIJ leefde daarboj in liefde en 
doenstbaarheod, gebaseerd op een oprecht gelovig 
leven ZIJ wost steeds een goede verstandhoudong 
en samenwerking en aanvaarding van elkaar te 
bewerken, waardoor er een heel lojne baod in het 
gezm en de familie bewaard bleef. Oud geworden 
heeft moeder diverse jaren gewoond in de be)aar· 
denwoningen achter Backenhagen, terwiJl ze de 
laatste jaren gewoond heeft in Huize Hooghagen 
Daar werd ze door haar ouderdom nogal wat 
gehand•capt door zoekte en pijn. Ze was heel 
menselijk noet altiJd moedig en grootmoedig on 
het verdragen daarvan. Het was haar soms wel 

wat erg zwaar. Haar felteliJk sterven ging betrek
keliJk snel: In tijd van twee dagen was ziJ aan de 
grens van het leven gekomen Tot aan haar dood 
is zij geheel biJ kennis gebleven, en heeft ons 
een voorbeeld nagelaten van een gelovig aan
vaarden van de dood als de overgang naar het 
eeuwig leven. Zij was geheel klaar en voorbereid 
Wij danken U, moeder en oma, voor uw goedheid 
en uw liefde, en wij bidden dat U naar uw geloof 
mag delen in Gods eeuwigheid. 

Onze Vader - Wees Gegroet 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 
En het eeuwige licht verlichte haar. 
Dat ziJ moge rusten In vrede Amen. 

Wij danken U voor uw meeleven en 
ondersteuning, zowel naar moeder toe 
als naar ons, In haar ziekte en 
sterven. Dat heeft haar en ons goed 
gedaan. 

De fami11e. 


