
IN MEMORIAM 



Ter dankbare nagedachtenis aan 

Johannes Bemardus Luiken, 
echtgenoot van 
Johanna Aleida Beerling. 

Jan Luiken werd geboren te Slagharen op 
2 november 1916 als zoon van Gerardus 
Johannes Luiken en Mana Anna Arkes. 
Op 2 februari 1952 trad hij in Steenwijks
moer in het huwelijk met Johanna Aleida 
Beerling 
In de nacht van 6 februari 1983 werd hij 
getroffen door een hartaanval en stierf, 
voorzien van het H. Oliesel, enkele ogen
blikken later. 
Op 10 februari hebben we zijn lichaam 
begraven op het parochiekerkhof te Slag
haren, waar hij de Verrezen Heer tege
moet wacht. 

Letterlijk "als een dief in de nacht" trof 
hem de dood, zeer onverwacht, maar niet 
onvoorbereid. 
Ruim 30 jaar heeft hij met zijn vrouw in 
wederzijdse trouw mogen leven. Zo'n af
scheid en wel zo plotseling valt zwaar, 
temeer daar zijn echtgenote alleen achter
blijft. Zij hadden het zo mooi met elkaar. 
En daarom valt het des te moeilijker zo'n 
definitief afscheid een plaats in je leven te 
geven. 

De dankbare herinnering aan de vele 
goede jaren met elkaar en de gedachte, 
dat Jan een lang en pijnlijk ziekbed 
bespaard gebleven 1s moge een troost 
zijn. die het verdriet weliswaar niet weg
neemt. En krachtens ons geloof durven en 
mogen wij vertrouwen, dat hij die met 
Christus gestorven is. ook met Hem zal 
verriizen. 
Jan is bij God, zo geloven wij, en waar God 
1s, daar is leven en vrede en wel leven voor 
eeuwig m de gemeenschap der heiligen. 
Het afscheid hier is geen afscheid voor
goed; door ons gebed zijn WIJ verbonden 
met de gemeenschap der heiligen. 
Moge zijn voorspraak zijn echtgenote en 
familieleden de spankracht van het geduld 
geven tot een weerz1ens voorgoed. 
Lieve man en broer, bedankt voor je leven 
voor en met ons en rust m vrede. Amen. 

Voor de vele blijken van deelneming 
t11dens en na het overlijden van mijn 
onvergetelijke man, zeg ik allen hartelijk 
dank 

J.A. Lu1ken-Beerling 


