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Ter dankbare hennnering aan 

Hendrik Beusink 

Hij werd in Groenlo geboren op 21 februari 
1913. Voorzien van het Sacrament der Zie· 
ken is hij op 10 september 1997 in het 
Koningin Beatrixziekenhuis te WinterSWIJk 
overleden. De gezongen uitvaart hielden wij 
op zaterdag 13 september 1997 in de pare· 
chiekerk van de H. Calixtus in Groenlo, 
waarna wij hem op het r.k. kerkhof aldaar ter 
ruste hebben gelegd. 

Hendrik heeft de leeftijd van de sterken 
mogen bereiken. Een mensenleeftijd duurt 
zevent1g jaren, en als wij sterk Z1jn tachtig, zo 
lezen wij in de bijbel. HIJ mocht zelfs 84 jaar 
worden. Zijn leven kenmerkte z1ch door met 
zijn broer te werken op de boerderij. Hij kon 
genieten van het leven. In zijn jonge Jaren 
hield hij van uitgaan en reisjes maken. H1j 
genoot van de goede verstandhouding met 
de buurt. Ofschoon zelf ongetrouwd hield hiJ 
van de neven en nichtjes en de kinderen uit 
de buurt. Zij waren allemaal welkom bij hem. 

Hendrik had een grote belangstelling voor 
alles wat er in de wereld gebeurde. De krant 
en het journaal bleef hij bijna tot de laatste 
dag van zijn leven volgen. Hij wist die be· 
richten goed te onthouden. Hij vertelde graag 
over vroeger Hij vertelde zo boeiend, dat 
iedereen graag naar zijn verhalen luisterde. 
HIJ was een mens, zoals mensen zijn, met 
goede en minder goede eigenschappen. 
Dat zou hiJ zelf niet ontkent hebben. Hij 'has 
bovenal een gelov1ge mens. Zolang zijn 
gezondheid het toeliet ging hij trouw elke 
week naar de kerk. Daarna volgde hij de 
vienngen via de kerkradio. 

Moge God hem voor al het goede van zijn 
leven belonen met eeuwige vreugde en 
zaligheid. 

Hij ruste in vrede. 

Voor uw meeleven tijdens zijn ziekte en 
na zijn overlijden danken wij U oprecht. 

Familie Beusink 
Neven en nichten. 


