
Ter dankbare herinnering aan 

Franclscus Cornells Beks 
echtgenoot van 

Jacoba Cornelia Anna van Kollenburg 

Hij werd geboren te Nuenen op 22 novem
ber 1911 en is plotseling overleden in het 
St. Annaziekenhuis te Geldrop op 19 janu
ari 1983. 
Hij is begraven op het kerkhof van de Cle
mensparochie te Nuenen. 

Reizen was iets wat hiJ graag deed. Maar 
hij genoot er ook van als hij daar anderen 
van kon laten genieten. Met veel zorg 
werkte hij eraan, dat ook dit jaar het voor 
veel mensen weer mogelijk zou zijn. Tot 
het laatst toe was hij daar mee bezig. 

Geheel zijn leven had hij naast zijn da
gelijkse arbeid gewerkt voor de gemeen
schap. In de standsorganisatie, als be
stuurslid en de laatste jaren had hij op een 
tijd dat anderen van hun rust genieten zich 
weer ingezet voor zijn leeftijd genoten in 
de Bond van ouderen. 

Al vroeg dat alles veel van zijn krachten 
- soms wel teveel -toch zette hij zich met 
al zijn energie in voor het werk, dat hij op 
zich genomen had. Hij deed alles gewe
tensvol en zeer nauwgezet. 

Ook het leven van een mens is een reis. 
Als gelovige mens wist hij dat en kende 
ook het doel van die reis. Daar werkte hij 
ook met zorg aan. Hij was niet bang om 
dood te gaan, maar hoe dat laatste gedeel
te van die reis zou zijn, was voor hem wel 
onzeker. 

Zijn geloof was zo groot, dat hij.durfde 
te vertrouwen op Gods goedheid en liefde. 

Hij heeft zijn leven wel besteed en daar 
zijn zijn goede vrouw, zijn lieve kinderen 
en kleinkinderen, zijn familie en vrienden 
hem dankbaar voor. 
Wij allen willen dan ook bidden, dat God 
hem beloont voor zijn inzet hier op aarde 
met een eeuwig geluk in de hemel, waarin 
hij geloofde. 

Hij rust In vrede. 

t 
Voor uw belangstelling en medeleven on
dervonden bij het overlijden van mijn dier
bare man, onze lieve vader en opa zeggen 
wij u oprecht dank. 
J.C.A. Beks-van Kollenburg 
Kinderen en kleinkinderen 


