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Dankbare herinnering aan 

GEERT HENDRIK BEUKERS 

Hij werd geboren te Erica op 2 mei 1913. 
Hij trouwde op 7 september 1939 met Eu
phemia Maria van Os. Uit hun huwelijk 
werden 5 kinderen geboren. 
Wat 0€n on.!steHend verdriet toen zijn jonge 
vrouw in september 1948 overleed. Hij bleef 
alleen met de zorg voor zijn kinderen die 
hij graag bijeen wilde houden. 
In september 1955 hertrouwde hij met Anna 
Maria Biemans, met wie hij ruiim 35 jaar ge
lukki,g getrouwd ·is geweest. Z ij werd een 
goede zorgzame vrouw voor hem en moeder 
voor zijn ki.nderen. . . 
Hendrik Beukers was een rustige beschei
den man. Op dertienjanige leeftijd begon hij 
te werken bij de boer, later in het veen, als 
arbeider, als veenbaas. Tot zijn 65ste jaar 
heeft hij gewerkt. Na zijn pensionering had 
hij zijn hobby's. Het werken in de tuin, het 
kweken van plantjes. Naast deze handarbeid 
voetbal kijken, biljarten. Maar het liefst was 
hij -thuis, ·heel gewoon aan tafe l zitten, zit
ten kijken, Nu,iten . Dan genoot hij ofschoon 
hij zich moeilijk ui-tte, een gesloten karak
ter had. 
Graag had hij zijn kinderen en kleinkinde
ren om zich heen. Ofschoon al langer zijn 
lichamelijke krachten afnamen, nam in de 
laatste tijd ook zijn geestelijke vermogens 
af. 

Zijn hele leven was hij een diepgelovige 
mens Na het ontvangen van 't Sacrament 
van de Zieken .gaf ,hij op 22 februari 1991 
zijn lev,en terug in de -hand van zijn Schep
per. Zijn stoffe lijk Hchaam hebben we na 
een Eucharistieviering ten afscheid op 26 
februar,i aan de aarde van het R. K. kerkhof 
te Erica toevertrouwd. 
Daar zal het rusten tot op de dag van de 
Heer, in wie hij heeft geloofd en op wie hij 
heeft vertrouwd. 
Heer onze God, wij zijn bedroefd, maar daar 
naast ook heel erg dankbaar dat U zo een 
echtgenoot, vader en opa aan ons gezin 
hebt ,gegeven. Wij ,geven hem node uit han
den, maar ,i,n Uw hand weten we hem velilg. 
In onze ,herinnering blijft lhij voortleven . 
Neem hem op bij U, waar vrede is voor al
tijd. 

Voor uw medeleven i,n deze voor ons 
zo droeve dagen zeggen hartelijk dank 

A. M. Beukers-Biemans, 
kinderen en kleinkinderen . 


