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weduwe van 
Lambertus Johannes Beuwer 

Zij werd geboren te Luttenberg op 29 
iuni 1900. Na een welbesteed leven. 
overleed zij nog vrij onverwacht in de 
vroege zondagochtend van de 22e au· 
gustus 1976. Op haar sterfbed ontving 
zij nog het H. Oliesel. Wij hebben haar 
lichaam begraven op het r. k. kerkhof te 
Luttenberg de 26e augustus d.a.v" Zij· 
zelf leeft voort. 

DANKBETUIGING. 

Voor Uw vele blijken van medeleven bij 
het overlijden van onze moeder en oma 
betuigen wij U onze hartelijke dank. 

Familie Beuwer. 

Op de dag des Heren. de zondag, is deze 
moeder de wereld van God en Zijn hei· 
ligen binnengegaan. Vroeger nog dan wii 
hadden verwacht is de dood over haar 
gekomen, in alle stilte. Maar wij geloven 
dat in datzelfde ogenblik de Vader haar 
heeft doen verrijzen. zoals Hij zijn Zoon 
Jezus deed verrijzen op de zondagoch· 
tend. en dat de zon van het goddelijk 
licht over haar is opgegaan 
God en Zijn heiligen waren moeder Beu· 
wer dierbaar. Hier op aarde was zij in 
die wereld al thuis. De vele beeltenissen 
in haar kamer waren daar een afglans 
van de hemel. Zij leefde ervan en zij 
leefde er naartoe. Maar het was geen 
vroomheid zonder daden! Wij mogen haar 
terecht gedenken als een vrouw van grote 
goedheid, een goedheid die haar sterk 
deed meeleven met anderen. in bezorgd· 
heid om niemand iets te kort te doen. 
een goedheid die haar alles deed weg· 
geven wat zij maar had. Zij die wist wat 
hard werken en eenvoud van leven is, 
was toch rijk. Haar leven van werken en 
bidden is ons een lichtend voorbeeld en 
een troost bij het gemis. 
"God is liefde. Wie in de liefde bliift. 
blijft in God". ( 1 Joh. 4, 16) Zij is in 
goede handen. 
Lieve kinderen en kleinkinderen. dank 
voor jullie goede zorgen Vergeet mij 
niet Bij God zal ik voor jullie bidden. 


