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Met liefde en dankbaarheid gedenken WIJ 
mijn lieve vrouw onze moeder en oma 

Femia Maria Beusink - Roerink 

echtgenote van 
Gerardus Johannes Beusink 

Zij werd geboren op 301anuan 1929 Ie Haaksber
gen en overleed op 3 augustus 1997. na ont
vangst van de sacramenten der zieken, Ie Eiber
gen en werd begraven op het R K. Kerkhof aan 
de Borculoseweg te Eibergen 

W11 herinneren haar als een diep gelovig mens en 
had ook begrip voor andermans overtuiging Zij 
was al op tijd bezig met het regelen van haar 
uitvaartdienst. en was moedig dit te aanvaarden 
Veel bezoek heeft zij tijdens haar 7iekbed mogen 
ontvangen En in hel begin zei zij vaak "kom nog 
eens terug, want dan ben ik er ook nog". Zij moet 
haar einde hebben voelen aankomen de laatste 
week, want ze zei dit niet meer tm had het liefst 
een kort bezoek Ruim dertig jaar was zij lid van 

het dameskerkkoor en heeft veel rouw en trouw 
gezongen en kon maar moeilijk een repetitie of 
dienst overslaan. Ook was zij jaren bestuurslid 
van het bejaardencom1té en zette zich erg in voor 
deze groep. Zij heeft echter zelf niet echt bejaard 
mogen worden. Niettemin heeft zij erg samen 
met haar man, kinderen en kleinkinderen van het 
leven mogen genieten Zij was erg op haar familie 
gesteld en kon maar moeilijk na de vele bezoe
ken aan het ziekenhuis, langs haar oudershu1s 
komen zonder er even aan te gaan Minder geluk
kig was zij met onrechtvaardigheid en zei dan 
"moet dat nu" In de overtuiging dat ZiJ nu rust 
gevonden heeft hebben wiJ haar voor het laatst 
uitgeleide gedaan 

Voor uw blijk van medeleven bij haar ziekte en 
overlijden, zeggen we met haar eigen woorden: 
"Dankjewel. Fijn dat ie er was. Ik heb het zeer op 
prijs gesteld" 

J . Beusink, Kinderen en Kleinkinderen. 


