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In dankbare herinnering aan 

Gezina Hendrika Maria Velthausz 

weduwe van 
Hermannus Johannes Beumers 

Zij werd geboren op 8 mei 1931 
aan de Kottendijk te Enschede. 

Voor.:ien van het H. Sacrament der Zieken 
is z11 op 20 januari 2008 in Losser overleden. 

Na de Uitvaartdienst op 25 januari 
in de parochiekerk Jacobus de Meerdere 

te Lonneker vond de crematieplechtigheid plaats 
in het crematorium te Usselo. 

In haar jeugdjaren groeide zij op in een gezin met 3 
broers en 2 zussen. In het schildersbedriJf van haar 
vader waren haar broers druk en hielpen de me,s1es 
moeder. Naast haar werk als verkoopster hield zij 
zich met vele andere actieve zaken bezig, zoals de 
gymnastiek en de padvinderij. In 1959 trouwde ziJ 
met Herman Beumers en werden er 3 kinderen 
geboren die met veel liefde werden opgevoed. 

In haar leven kon ze samen met Herman genieten 
van de kleine dingen van het leven. Vakanties waren 
aan hen niet besteed; het liefst waren ze thuis. Oe rol 
van huismoeder was haar daarbij op het li1f geschre
ven. Ook door de oogproblemen werden de acti
v,teiten buitenshuis steeds minder. 

Toen ze oma werd, was ze daar dolgelukkig mee. 
Helaas heeft ze daar samen met opa maar kort van 
kunnen genieten. 

Na het overlijden van Herman in 1999 heeft mama 
nog ruim 3 jaar, langer dan verwacht, zelfstandig aan 
de Bergweg gewoond. mede dankzij de steun van 
de naaste buren. Haar angst, geconfronteerd te wor
den met dezelfde ziekte als haar moeder, werd 
helaas bewaarheid. Haar opname in het verpleegte
huis Oldenhove in Losser in 2002 was onvermijde
lijk. Desondanks heeft ze het daar, voor ons gevoel, 
naar haar zin gehad. In het afgelopen jaar werd ze 
bedlegerig en werd het contact tussen ons en haar 
steeds moeizamer 

In diep geloof en met volle overgave ging zij heen ,n 
het vaste vertrouwen dat de Heer, waarop zij heel 
haar leven haar vertrouwen had gesteld, ook voor 
haar een plaats had klaargemaakt in het Vaderhuis. 
Wij bidden dat zij , nu verenigd met Herman, daar 
mag wonen en rust mag vinden voor altijd 

Voor uw blijk van medeleven, ondervonden tijdens 
het verbli1f in het verpleegtehuis en na haar overlij
den. zeggen wiJ u onze oprechte dank. 

Annet en Henry 
Hans en Ingrid 
Frank en Angelique 
en kleinkinderen 




