
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES GERARDUS BEUVINK 

echtgenoot van 

Johanna Berendins Oude Maatman 

Hoj werd geboren te Losser, 4 november 
1903 en overleed te Oldenzaal. 12 maart 
1978, na voorzien te zijn van het Sacra
ment van de Ziekenzalving. Op 15 maart 
hebben we zijn lichaam te ruste gelegd 
op de begraafplaats te Oldenzaal. waar 
hem - zo geloven wij - de blijde op
standing wacht. 

Vader erkende het eerlijk en spontaan : 
"We hebben het nog zo mooi met elkaar". 
Maar hoe broos de mooie kant van het 
leven is, hebben we nu plotseling onder
vonden. Na zijn opname in het ziekenhuis, 
bleek zijn ziekte toch ernstiger dan we 
hadden verwacht. Hij was ten dode toe 
vermoeid en zelf heeft hij aangevoeld dat 
zijn leven ten einde liep. Hij gaf zich over 
en temidden van vrouw en kinderen ontving 
hij de Sacramenten der Zieken en kon hij 
in vrede heengaan. 
We hebben vader gekend als een blije 
goedhartige man, met een zacht karakter. 
Als iemand verdriet had, leefde hiJ sterk 
mee. Hij maakte zich vele vrienden en 
kon eigenlijk met iedereen goed overweg. 

Hij werkte 50 jaar bij Gelderman en ver
diende er het noodzakelijk levensonderhoud 
voor zij!1 vrouw en 5 kinderen. Zelfs na zijn 
werk, maakte hij zich met tuinieren -
wat ook zijn hobby was - d1enstbaar voor 
zijn gezin. Zolang hij kon heeft hij gewerkt. 
Zijn grootste vreugde waren zijn klein
kinderen. Hij was goedgeefs en beleefde 
er veel plezier aan uit te delen aan 
anderen: vooral een dagje uit met kin
deren en kleinkinderen waardeerde hij 
bijzonder. Zo heeft hij weldoende- alsof hij 
het einde zag naderen - zijn verdien
stelijke leven afgesloten. Bij dat alles was 
hij een diepgelovige man, bij wie God 
en kerk met zijn leven verweven waren. 
Moge de Heer van leven en dood Zijn 
trouwe dienaar belonen met zijn eeuwige 
vreugde. 

Voor Uw blijken van medeleven tijdens de 
ziekte en het afscheid van mijn lieve man, 
onze lieve vader en opa, zeggen wij U 
oprechte dank. 

Mevr. J.B. Beuvink-Oude Maatman 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, 15 maart 1978 
Bern. van Meursstraat 46 


