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Dankbaar gedenken wij 

Gerhardus Johannes Beukers 
echtgenoot van Johanna Maria Braakhuis 

Hij werd in Weerselo geboren op 11 januari 
1900 en overleed in Oldenzaal op 3 januari 
1993. Biddend hebben wij afscheid van hem 
genomen in de St. Antoniuskerk op 8 januari 
en hem daarna te rusten gelegd op de be
graafplaats in Oldenzaal. 

Na een lang en werkzaam leven is in Johan 
een rustige en goedmoedige man, vader en 
opa van ons heengegaan. Altijd was hij voor 
zijn gezin in touw, alliet hij zich door niemand 
opdrijven. Als er iets gebeuren moest, dan 
moest dat ook goed en nauwkeurig gebeu
ren. Dat gold voor zijn werk als timmerman, 
maar evengoed in zijn schuur waar hij veel 
dingen zelf vervaardigde en 1n zijn moestuin 
die hem heilig was. 
Johan eiste niet veel voor zichzelf. Hij leefde 
dicht bij de natuur. Hij kon naar de lucht 
kijkend, het weer voorspellen. Zo zorgzaam 
hij in al zijn werken was voor zijn gezin, zo 
zorgeloos kon hij ook zijn. 

Beslissingen liet hij graag aan anderen over. 
Bij het klimmen der jaren en het afnemen van 
de krachten, liet hij als ras-twent graag het 
verleden herleven in vele humoristische ver
halen. De Almanak leverde hem daarbij de 
nodige twentse spreuken en wijsheden. 
Johan keek op zijn lange leven terug en 
oordeelde dat het goed geweest was! On
danks de moeite die zijn leven ook zeker 
gekend heeft, klaagde hij nooit. Tevreden 
nam hij de dingen zoals ze kwamen en was 
blij met ieder die kwam en zich met hen 
verbonden voelde. 
Het laatste jaar was hij vaak erg benauwd. 
Zijn vrouw, met wie hij 4 7 jaar lief en leed had 
gedeeld, stond hem ook nu terzijde. Tot het 
niet meer kon en ook niet meer hoefde. 

Moge de H. Antonius hem nu geleiden in 
Gods hemelse Heerlijkheid en mogen wij hem 
gedenken in liefde en dankbaarheid. 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens de 
Ziekte en na het overlijden van mijn lieve man 
en onze zorgzame vader en opa, zeggen wij 
U onze hartelijke dank. 

J.M. Beukers-Braakhuis 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


