
GIJ ZIJT MIJN GOD 
IN UW HANDEN 
LIGT MIJN LOT 
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Dankbare herinnering aan 

ANTONIUS JOHANNES BEIJER 
geboren 12 december 1904 te Azewijn . 

Hij overleed plotseling op 12 februari 1986 
in het St. Jozefziekenhuis te Doetinchem, na 
het ontvangen van de zalving der zieken. 
In een gezamenlijke Eucharistieviering heb
ben wij afscheid van hem genomen op 15 
februari 1986. 
Hij rust nu op het parochiekerkhof te Aze
wijn . 

Het is bijna niet te geloven, dat een man, 
die voor kort, ondanks zijn leeftijd , nog in 
de tuin en bij de aanleg van de riolering 
flink meewerkte zo snel uit ons midden is 
weggenomen. Hij had een grote liefde voor 
dieren. 
Trouw bezocht hij de kaartmiddagen en de 
soos van de bejaarden. Omdat hij het te 
koud vond en zich niet helemaal fit voelde, 
besloot hij met .tegenzin op de <laatste 
maandag van zijn ·leven, zijn vrienden van 
het kaartspel alleen te laten. 
Als lid van een groo.t en eenvoudig gezin 
moest hij al vroeg de handen uit de mou
wen steken. Jarenlang werkte hij met grote 
inzet en plichtsbesef bij de fa . de Lange 
en het waterschap van de Oude IJsse-1. 
Bij het maaien van het koren luisterden de 
(buur)klnderen adem loos toe, als hij zijn 
spannende roversverhalen vertelde. Hij hield 
van kinderen. 
Intens leefde hij mee met · droevige en 
vreugdevolle voorvallen uit zijn omgeving , 

waarbij hij zijn emoties niet altijd kon on
derdrukken. 
Het ge,Joof betekende veel voor hem. Twintig 
minuten voor het begin van de viering, 
pakte hij zijn fiets en begaf zich naar de 
kerk. Hij weigerde beslist met zijn huisge
noten mee te rijden in de auto, bang dat 
hij was, te laat te komen. 
OnopvaHend en eenvoudig leefde hij, in 
vertrouwen op God. Op dezelfde manier is 
hij kalm en vredig gestorven. Wie zo heeft 
geleefd, vreest de dood niet. 
Op het kerkhof van zijn dierbaar Azewijn , 
aan het onderhoud waaraan ook hij menig 
uurtje heeft besteed , leggen wij hem nu in 
vrede neer. 
Ome Teun, wij zullen je missen . 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden en bij de uitvaart van onze dier
bare broer en oom betuigen wij onze 
oprechte dank. 

Azewijn , februari 1986. 

Zr. Juliana Maria 
Familie Beijer 


