


Een dankbare herinnering aan 

Bemard Beuvink 
Sinds 15 januari 1953 getrouwd met 

Rikie Beuvink-Eulderink 

Bernard is geboren in de "Lonnekerberg" 
op 12 juli 1920. Hij is het 6e kind uit een 
katholiek boerengez1n. 
Na voorzien te zijn van het H. Sacrament 
der Zieken is hij op 10 augustus 2002 in alle 
rust thuis overleden. Zijn laatste rustplaats 
is op de begraafplaats aan de Schipleide
laan te Oldenzaal. 

Bernard was een gelovig man, hij hield van 
de Heilige Maria. U1t zijn verhalen kon je 
opmaken dat hij een goede jeugd heeft 
gehad. Hij hield veel van zijn moeder. Met 
zijn broers en zussen liep hij dagelijks naar 
de lagere school in Lonneker. Nadat hij bij 
Gelderman in de fabriek had gewerkt werd 
hij klusjesman op het vliegveld. Daar leerde 
hij het timmervak. Vlak na de oorlog ont
moette hij Rikie op de kermis in Losser. Na 
7,5 Jaar verkering trouwden zij en bouwden 
hun huisje aan de Bergweg 501. Daar 
woonden ze de eerste jaren van hun huwe
lijk. Vier kinderen werden daar geboren. 

Na een avondstudie aan de ambachts
school te Enschede werd hij uitvoerder in 
de woningbouw. In dit werk legde hij zijn 
hart en ziel. Daar leerde hij dat er altijd een 
vindingrijke oplossing voor een probleem 
bestaat. Samen met zijn gezin trok hij in 
een directiekeet van bouw tot bouw. In die 
periode werd het 5de kind geboren. 
Mede door het harde werken kreeg hij pro
blemen met zijn hart. Daardoor kon hij zijn 
beroep niet meer uitoefenen, hetgeen 
moeilijk voor hem was. In de nazomer van 
1977 kreeg hij een hartinfarct. Dat was voor 
1edereen een spannende periode. De jacht 
was zijn grootste passie. Hij was een erva
ren jager. Zijn jachtvrienden waardeerden 
hem om ZIJn humor, mooie verhalen en 
kennis van het wild. 
Door act1ef te bliJven, ook in de groenten
tUin, zorgde hij samen met Rikie voor volle 
diepvrieskisten bij de kinderen. De kleinkin
deren waren dol op hun opa. Hij trakteerde 
ze op spannende verhalen. Het laatste jaar 
heeft hij veel voor Rikie gezorgd in haar 
herstelperiode. 

Wij willen iedereen bedanken voor uw steun 
en medeleven. 

Rikie. 
kinderen en kleinkinderen. 


