
Moqe dit plaatje voor U een dankbare 
herinnering zijn aan- en een vraag om 
gebed voor 

JOH,\XS.\ HE~RIC.\ llEXSIXK 
weduwe van Hermanus Bevers 

Zij werd geboren te Raalte op 17 no· 
vember 1880. 
Gesterkt door het H. Sakrament der 
zieken is z11 in haar 100e levensjaar 
in de Vrede van Chri~tus overleden te 
Enschede op 29 December 1979. 
Terwijl alles nog de sfeer ademde van 
het Kerstgebeuren, heeft God haar OP· 
geroepen voor het eeuwig geboorte. 
feest in de hemel. 
Rond dit sterven mogen wij alleen maar 
vervuld zijn van grote dankbaarheid. 
Niet alleen omdat wij haar zo uitzon· 
derlijk lang in ons midden mochten 
hebben, maar veel meer nog om wat 
zij voor ons betekent heeft. Een door
en-door zorgzame moeder, die zich vol 
ledig heeft ingezet voor haar groot 
gezin. 
Die altijd voor anderen wist klaar te 
staan zonder ooit iets voor zichzelf te 
eisen. 
Een lieve oma ook, die niet alleen be. 
mind was bij haar kinderen en klein· 

kinderen, maar ook bij het personeel 
van het Dr. Ariênscehuis te Glanerbrug, 
waar zij haar laatste levensjaren door
bracht. 

Zij heeft in haar lange leven meer
malen de pijn gekend om vroegtijdig 
een zoon te verliezen, maar door haar 
rotsvast geloof, dat tot aan haar dood 
zijn kracht zocht in de H. Communie 
en in het bidden van de rozenkrans, 
bleef zij de tevreden vrouw, die met 
overgave de lasten van het ouder. 
worden aanvaardde. 

Daarom mogen wij vertrouwen, dat dit 
sterven voor haar dé grote overgang 
betekent van oud naar nieuw: van een 
aards bestaan vol kommer en zorg 
naar het volkomen geluk In het eeuwig 
Vaderhuis, 

Moge zij rusten In vrede ! 

O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, 
bid voor ons. 

Voor uw blijk van belangstelling bij het 
overlijden van onze zorgzame moeder 
en oma onze hartelijke dank. 

De Familie. 


