


In dankbaarheid gedenken wij 

JOHANNES HERMANUS BEIJERINK 

Hij werd geboren op 8 mei 1920 te Tilligte. 
Hij overleed, na voorzien te zijn van het 

H. Sacrament der Zieken, op 31 mei 1997. 
Op 4 juni d.o.v. hebben wij hem te ruste 

gelegd op het R.K. kerkhof te Tilligte. 

Zoals pa leefde is hij ook heengegaan. 
Eenvoudig, tevreden en karaktervol. 
Deze twee zinnen zijn voor hem en van ons 
van grote betekenis geweest. De zorg voor 
het gezin stond voor hem op de eerste 
plaats, maar toen de inkomsten uit de 
boerderij niet meer toereikend waren ging 
hij uit werken. 
Pa was een zeer gelovige man wat ook tot 
uitdrukking kwam in zijn 57 jarig lidmaat
schap van het kerkkoor. Al werd de gang 
naar de "bun" de laatste jaren steeds moei
lijker, toch bleef hij een zeer trouw bezoe
ker van de repetities, waar hij door zijn 
grappen en optredens tijdens het Ceciela 
feest een zeer gewaardeerd lid was. 

Hij hield zich vast aan het oude, het was 
dan ook niet verwonderlijk dat hij graag zijn 
medewerking gaf aan de "Oldtimer club" 
waar hij de bezoekers liet zien hoe het rog
ge maaien in "zijn" tijd te werk ging. 
Toen hij longontsteking kreeg en na een 
paar dagen in het ziekenhuis werd opgeno
men, brak er voor moeder en ons een 
moeilijke tijd aan, na een tijd wisten we dat 
we geen beterschap voor hem konden ver
wachten, dat we zijn grappen en opmer
kingen moeten missen, dat we hem niet 
meer op het erf zien lopen. 
Pa dat is moeilijk te aanvaarden. 

Moge hij nu rusten in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens zijn 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
zorgzame man en onze vader zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Anna Beijerink - Meijners 
en kinderen. 


