


Ter d1ierbare gedachten•is aan: 

JOHANNES HENDRIKUS BEIJER 
eohbgeno.ot van 

BERNADINA ANT0NIA liARBERS 

,Hij werd te Azewijn geboren op 11 ap.ritl 
1910 en .~am, gest,er,kt door het sacrament 
van de ernsti,ge ,zieke, op 2 juli 1978 te 
ovenlij,den ,in lhet Eliisabebhzieken'huis te 
Ar.nlhem, 
Op 5 juli 1978 vond de crematie plaats, nadat 
de ge2io.n-gen uitvaart 1had plaatsgevonden ,i n 
de St. Oswal,dusker,k te Zeddam . 

Op 68-jani,ge leeftijd •heelt mijn ,man en on.ze 
vader en opa afsc'heid moeten nemen van 
ons leven. Hij ha,d nog zo graag bij ons 
wi,llen ,b'lii'ven, maar het gin,g niet meer. Zijn 
1.iohaam was te zwak geworden na een J,n
grijpende ,operatie, Maar zijn ·geest was sterk 
gebleven , zodat 1hij als een gelov,ig man zich 
,j,n a111e vriyheid kon ,ove.ngeven in de handen 
,van de 1levende G,od, In dat geloof lis •hij 
,ons altijd voorgegaan. Met de ogen van het 
,geloof vond 1hij God al,tijd in de ,vreu,gde en 
de :mngen rvan zijn ,gez in; met de ogen van 
.het ,geloof wist lhij God te vinden ,i,n de na
,tuur om hem ,heen; met •de o;gen van het 
gelo,of 1leef,de ,hij mee met zijn 1kinderen en 
kle•in ki•nlderen . Hij staat ,nu nliet met lege 
handen 'Voor zijn Heer. 

Dierlbare rvnou1w en klinderen. Wat 'ben lk 
juHde dankJbaar rv.oor de steun, die •ju•l1lie mij 
heM gege•ven in mij,n •lij,den. Blij,lt vertrouwen 
houden in ,het •lev.en. ,Heelt Jezus · niet ge,zegd: 
,,Wi e zij,n leven rve,rl•iest, die za/1 het vinden?" 
Het ,is ons al:ler levensopdrac'ht. 

Lieve man en wader: Uw voo.rbeeld zij ons 
tot een lblij1vende nagedadhtenis. In l,ielde 
blijven wij •aan u denken tot aan ihet b'lijde 
weer.zien. 

Leeft nu 11toort in de handen van God. 

V,oor uw hlijkJen van medelev,en we•J,ke wij 
mochten onrdenv,in.den ,bij de ziekte en het 
overlijden van mij,n ,i,ieve man , onze ;,,org
z.ame vader en opa 

JOHANNES H. BEIJER 

lbetui,g·en wij U •onze ,oprec'.hte dank, 

Zeddam, juli 1978. 

B. A. BEIJER~HARBERS 
kJinderen en 'klein~indenen 


