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Herinnering aan 

HENDAlKUS JOZEF BEUNDERS 

echtgenoot van 

Maria Johanna Vaanhold 

en vader van 

Paul - Brigitte 
Jos 
Bernadette - Herman 
Charlotte 
Wim 

Hij werd geboren in Losser op 19 februari 
1930. 
Begonnen bij de Twentse Courant, koos hij al 
snel voor het onderwijs. 
In het voorjaar van 1957 trouwde hij met Ans 
Vaanhold en begon zijn onderwijzersloopbaan 
in Lemelerveld. Vanaf 1960 was hij hoofd van 
de MariaschooL Daarnaast heeft hij zich al die 
jaren ingezet voor de gemeenschap van Leme
lerveld. 
Op 14 mei 1982 werd hij tot diaken gewijd. 
Enthousiast en stimulerend werk1e hij in de ge
loofsgemeenschap, diep begaan met zijn me
demensen onderweg. 

In de hem zeer dierbare parochiekerk van Le
melerveld gaf, toch onverwacht, zijn verzwakte 
hart het op en overleed hij op zondagmorgen 8 
april 1984 na zijn preek over leven en dood. 
Op donderdag 12 april hebben we, na de eu
charistieviering, zijn lichaam aan de aarde toe
vertrouwd. 
We weten dat hij altijd bij ons blijft. 

Enkele gedachten uit zijn eigen overwegingen: 
- Nooit wordt het leven zo diep ervaren als 
wanneer de dood in het geding IS. En als ge
lovige mensen mogen we behalve treuren 
ook weer opstaan, elkaar de tranen drogen. 
Ons vasthoudend aan Jezus, die over de 
dood heengekomen is. - 7 sept. 1979 -

- We hebben aJiemaal een soort zending. Die 
wordt volbracht langs wegen van vreugde, 
maar ook van verdriet en pijn en sterven. 
Evenals Jezus weten we niet het waarom en 
zouden ook wij kunnen uitroepen: " Mijn 
God, mijn God, waarom hebt Gij mij verla
ten?" 
Jezus kwam door deze fase heen en legde 
zijn lot 1n handen van zijn Vader. 
Deze gedachte kan ons helpen. In diep ge
loof kunnen we met Hem verder gaan en zijn 
we n1et meer alleen. - 5 apnl 1984 -


