
t 
In liefdevolle herinnering aan 

Johanna Berendina 
Beuvink - Oude Maatman 

sinds 12 maart 1978 weduwe van 
Johannes Gerhardus Beuvink 

Zij werd geboren op 23 oktober 1903 in Deurningen. 
gemeente Weerselo 
Op 19 oktober 1929 trouwde ze met Jan Beuvink 
Samen kregen ze 7 kinderen. 5 zoons en 2 dochters 

Tot 1972 woonden ze aan de Bornsedijk, daarna 
verllwsden ze naar de Bernard van Meursstraat. i.v.m. 
de gezondheid van vader 
Samen hebben ze daar nog 6 jaar een mooie tijd 
gehad. Na het overlijden van vader in 1978 is ze in 
totaal 29 jaar alleen geweest. 
De eerste tijd was dit zwaar maar langzamerhand 
kreeg ze toch weer plezier in het leven. Ze ging naar 
de soos voor het volksdansen, kaarten en de bingo. 
Ze kreeg daar vriendinnen waar ze voor het eerst 
mee op vakantie ging naar Zeeland. 
In 1987 ging ze met 2 dochters. met de bus naar 
Lourdes Daar heeft ze van genoten. 

Langzamerhand kreeg ze steeds meer last van de 
knieën en ging het lopen moeilijker. Ze was altijd heel 
blij als de kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
kwamen Op zondagmorgen was het huis van moeder 
een plek waar de kinderen bij elkaar kwamen. 
In 2005 overleed haar zoon Johan Moeder veiweäte 
da in stilte 

Het laatste jaar was alles wel een beetje moeilijker 
voor haar. Samen met de thuiszorg, tafeltje dek je en 
haar eigen kinderen ging het nog net. 
Ze voelde zich wel steeds vaker alleen en elke avond 
ging bij de kinderen de telefoon en vroeg ze: kom je 
nog even want ik ben de hele dag al alleen geweest. 
Ook vroeg ze buurman Van de Vijver vaak om advies 
of hulp, wat de buurman met plezier deed 

Op 18 maart 1s ze in het ziekenhuis opgenomen met 
een beginnende longontsteking. Op 5 april is ze 
vemuisd naar de Molenkamp kame< 130 Toen Truus 
en Frans eens bij haar zaten zei ze ik heb een mooie 
tijd gehad samen met de kinderen. kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Jullie moeten niet om mij treuren. 

Moeder, bedankt voor de goede zorg en de vele mooie 
jaren die je bij ons was. 

Voor al uw blijken van medeleven na het overlijden 
van onze lieve moeder en oma zeggen wij u oprechte 
dank 

Kinderen. klein- en achterkleinkinderen 


