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In herinnering aan 

ANTONIUS JOHAN BEUNDERS 
• 7 junl1917 t 12 juni 1991 

echtgenoot van Gesins Heidkamp. 

Op 18 juni 1991 is hij begraven 
op het r.k. kerkhof te Losser. 

Tussen Dinkei en Regge 
werd hij geboren, op een hoeve, 
vlakbij de grens. 
Hij hield van zijn Twente, 
en toch trok hij verder. 
De toekomst trok hem 
en z'n gezin naar 't nieuwe land 
in de polder. 
Daar ging hij op zoek naar 
een nieuwe plek, een nieuwe rol, 
bij ABTB en het Kruiswerk. 
Vaak vond hij wat hij zocht, 
en was hij gelukkig, 
en vrolijk gezelschap. 
Soms viel dat, als man van stijl, 
vorm en norm en onvervulde 
verlangens, niet heel erg mee. 
Dan zong hij 's avonds, blij of 
weemoedig, z'n Twentse volkslied. 
Of ging hij uit rijden of reizen, 
op zoek naar het volle leven, 
zijn hartstocht altijd. 

Maar het hart, dat werd minder, 
de tocht langzaam zwaarder. 
Z'n kinderen gingen voort 
richting toekomst, 
dat werd zijn eer en zijn trots. 
Zelf ging hij terug naar 
waar hij vandaan kwam, 
en zocht daar opnieuw naar 
een rol en een plek. 
Ook hier bleef hij, na 't werk, 
reizen door Twente, 
over de grens, door Duitsland 
en verder. 
Of, later, gewoon thuis 
boven de atlas en bij de tv. 
Zo herinneren wij hem: als een man 
die niet eenvoudig was, en dat 
niet wilde zijn, als een man 
die veel kon, veel gaf en veel 
deed, en soms nog meer wilde. 
Hij was ons dierbaar 
tot aan het einde, in zijn huis 
in Lonneker waar hij overleed, 
dicht bij z'n familie en op de plek 
waar het begon, in zijn geliefde 
land tussen Dinkei en Regge. 

Moge hij rust vinden In Gods huis. 

Wij, vrouw en kinderen, danken u 
dat u samen met ons 
afscheid van hem hebt willen nemen. 


