


Gedenkt in Uw gebeden : 

THEODORUS WILLEBRORDUS BEIJER 
echtgenoot van 

MARIA ELISABET,H CHATERINA BEKKING 

Hij is geboren 15 november 1897 te Azewijn, 
en na een vroom en arbeidzaam leven is 
hij, gesterkt door de sacramenten van de 
zieken in de Heer overleden op 8 maart 1974 
in het St. Jozefzieken-huis te Doetinchem 
en op 12 maart d.a.v. hebben wij zijn lichaam 
te ruste gelegd op het -r.k. kerkhof aldaar. 

Toen hij moe gestreden was na een lang
durig en pijnlijk zie~bed, heeft de Heer 
zijn dienaar Theodorus opgenomen in Zijn 
eeuwige rust. ,Bij ons, die achterblijven , laat 
hij een onvervangbare lege plaats achter. 
Gehandicapt door zijn doofheid was hij 
een man van weini-g woorden; in eenvoud en 
vol plichtsbetrachting ,:ette hij .zich in voor 
zijn huisgezin ; hij was een hartelijke, zorg
zame echtgenoot voor zijn vrouw en een fijne, 
lieve vader en opa voor zijn kinderen en 
kleinkinderen. In geloof, vertrou,wen en lief
de is hij zijn gezin nauwge,zet voorgegaan. 
Hij hield ook erg veel van de natuur : zijn 
moestuin was z ijn tr-ots; uren -lang kon hij in
tens genieten van z ijn duifjes in hun vlucht en 
hij was een fijne baas voor zijn trouwe 
hond. 
Zó was hij temidden van ons een echte 
" Theodorus" : een "Gods,geschenk", een man 
die deze naam met ere heeft gedragen in 
zijn leven . Met St. Paulus kan hij zeggen: 
" Ik heb de goede strijd gestreden , ik heb 
mijn levensloop volbracht, ik -heb mijn geloof 
bewaard. Nu rest mij nog de kroon, die de 
Heer, de rechtvaardige rechter mij zal ge-
ven .. .... " (2 Tim. 4, 7-8). 
Mogen Gods engelen hem naar het .Paradijs 
geleiden opdat hij ruste in vrede. 

Voor uw dee-lneming ons betoond bij 

het overlijden en de begrafenis van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader 

en opa 

THEODORUS W. BEIJER 

betuigen wij U onze oprechte dank. 

M. E. Ch . .Beijer-Bekking 

kinderen en kleinkinderen 

Doetinchem, maart 1974. 


