
Wie met tranen zaaicn, 
zullen met geJubel maaien . 
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sinds 1973 weduwnaar van A nna Gesina 
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Geboren te N ieuw-Schoonebeek op 29 
,-"\ december 1894, aldaar overleden op 28 

oktobe r 1977, en eveneens aldaar begra
ven op 2 november d.a.v. op het R.K. 
kerkhof. 

Een goede, mee levende en behulpzame 
mens ging van ons heen; iemand die 
trouw was aan zijn levensopdracht en 
daaraan t rouw bleef tot het einde. Zijn 
diep geloof was onverwoestbaar, door 
al les heen. 

Z ij n leven stond in dienst van de mensen, 
van zijn gezin, zijn kinderen en klein
k inderen, en van zovele anderen in kerk 
en maatschappij. Meer dan 25 jaar diende 
hij zijn mede-parochianen als kerkmees
ter. Akt ief nam hij dee l aan het maat
schappelijk gebeuren - zonder zich op de 
voorgrond te w il len plaatsen - met een 
grote inzet voor het welzijn van de mede
mens . Daarbij was hij steeds bezorgd om 
niemand iets te kort te doen. 

Zijn sterkte was God zelf met Wie hij 
kontakt zocht in vee lvu ldig en vertrouwvo l 
gebed. Aan Hem beval hij zijn zorgen aan : 
voor mensen in nood, voor meer ge luk en 
goedhe id van mensen onder elkaar, voor 
meer en d ieper ge loof in God. Zijn eigen 
zienswijze drong hij niet op. Hij had ook 
vertrouwen in de mens, in eerlijke pog in
gen tot aanpassing aan deze nieuwe tijd , 
en bovenal in de Geest van God, die 
waa it waar Hij wil. Vol overgave aan 
Gods leiding kon hij ook rust ig zijn aardse 
leven beëind igen, in hetze lfde jaar als 
zijn grote vriend Pastoor Streppel. 

Vader en opa, wij uw kinderen en k lein
kinderen zu l len u missen; uw liefde en uw 
attent ies. Uw voorbeeld zullen wij nooit 
vergeten. Wij zijn bedroefd om uw heen
gaan , maar we weten dat u ze lf de 
eerste zou zijn die ons in onze droefdheid 
zou komen troosten. Wij danken u voor 
al les wat u voor ons deed en betekende. 
Wij bidden dat wij u met moeder en oma 
mogen terugz ien bij onze Heer in het 
Vaderhuis. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. Amen. 

Voor uw blijken van meeleven en gebed 
bedanken wij u zeer harte lijk. 

Fam . Beerling. 

Nieuw-Schoonebeek, november 1977. 


