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Hij werd geboren te Loasar 19 november 1927. 
Voorzien van het Sacrament dt:tr at..,rvendeo. 
overleed hij te Losser 20 fenr. 1974 Daar werd 
zt;o ltchaam op 23 febr. 1974 tar rust~ gelegd 
cp het R.K. kerkhof an verwacht aldaar de dag 

van de blijde en haar h)l:e opstanding. 

De dood van deze dierbare overled~n~ 1s voor 
velen bard aangêkomen, r'lltJt alleen omdat hlJ 
nog m de kracht van z.11n l&vttn was, maar voor ... 
al omdat hij steeds bereid Nhs •nderen t" he 1-
pen wanneer z1J een beroep op ham deà•n 
Voor z1Jn dierbare vrouw is hat verdiet over 
de plotselinge dood ven h•u hefdevolle m•n 
zeer groot, b11na ondrageh1k, omdat "l met el
kaar zó hecht verb'Jnden war~n. dAl iederP dag 
met zqn zorg en arbeid toch altt)d een dag van 
vreugdA w11s De grootstA vreugd beléefd..,n Z1J 
toen hun eerste kind 1.1eboren w~rd. Vol vr"ug
de en verwachting zagctn ZlJ uit naar de ge" 
boone van hun tweede kind. Heloas kan h11 
in dtt aardse leven de-ze vreugde met z'n ·..-rouw 
en kind niet meer beleven, omdat God hem 
tot zich nam en lH·tnl dtt vr&ugde vnn het ~eu. 
wig )even gnf, rnisechian, WÎJ wett!'n hel niet, 
omdat hiJ eên mnn was m"t •n gouden h.:irt, 
weliswaar broos, maar sterk i" ht1t geloof in 

God en hefde voor zijn vrouw en kind, vader 
en familie. 
"Wie z11n leven verliest, .al het vinden", zegt 
Christus. Zijn vrouw hf!eft het lev<>n van baar 
man, dat door hun liefde ook haar leven wos, 
verloren. maar vind1 het m haör hurt, de vrucht 
var, haar schoot an in het hiernamaals naar 
de eeuwige hereniging met elkaor, 

Voor uw blijken van medeleven bij het heen. 
gaan van mijn innig geliefde man tn mijn Heve 
vader, en de laatste eer aan hem bewezen, 
zijn w'ij U zeer dankbaar 

Th Punto Beckmann 
Annette 


