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In grote dan'kbaarheid gedenken wij 

GERHARDUS JOHANNES BEUKERS 
echtgenoot van 

Johanna Rolink 

Hij werd op 25 november 1915 te Erica ge-
--'' boren. Op woensdag 8 juli 1981 s,tierf hij in 

zi jn geboortedorp na gesterkt te zijn door 
het Sacrament van de zieken. 
De plechtige Uitvaartmis hebben we gevierd 
op maandag 13 juli, waarna w ij zijn lichaam 
te ruste hebben gelegd op het R.K. Kerkhof 
aldaar . 

Vader , wat heeft U aan het einde van Uw 
levensweg toch nog lang moeten wachten 
op de komst van de Heer. U zag met een 
groot verlangen naar Hem uit want Hij kon 
U bevrijden van Uw moe gestreden lichaam. 
Omringd door het liefste wat U bezat, heeft 
U zeer bewust afscheid willen nemen van 
ons allen. U bent nu daar waar Uzelf rots
vast in geloofd hebt. 
Wanneer wij op Uw leven terugkijken dan 
kunnen we zeggen: Vader, U was een be
scheiden , sti ll e man, die zo weinig voor 
zichzel f vroeg . U wilde echt ni emand tot 
last zijn. Zelfs verontschuldigde U zich in 
de laatste periode van Uw leven als U de 
hulp van anderen nodig had. 
Samen me,t moeder heeft U de zorg gekend 

voor ons gezin waarin ook lief en leed hun 
plaats hebben gehad. 
Met elkaar kunnen we dankbaar zijn voor 
de w ijze waarop U in ons gezin aanwezig 
bent geweest. Wat was het fijn dat we met 
velen het 40-jarig huwelijksfeest hebben kun
nen vieren. 
Vader, U was ook een man van geloof. We 
hebben het heel bijzonder ervaren geduren
de de tijd dat U ongenese lij k ziek was. 
In een gelovige berusting heeft U ermee 
kunnen leven. 
Langzaam werd Uw lichaam ges loopt en de 
ongemakken, die daarmee verbonden waren 
heeft U moedig gedragen . We hebben U 
uit handen moeten geven en gunnen U van 
harte de vrede, die ons door Jezus Christus 
is beloofd . We zullen U missen , bijzonder 
moeder, die U zo nabij is geweest. 
Al bent U in Uw l ichamelijke gestalte niet 
meer onder ons aanwezig, toch blijft U 
voortleven in onze gedachten en ook in het 
vele goede wat U hebt achtergelaten. Wij 
dragen U mee in ons hart. 

Wij danken U hartelijk voor Uw meeleven 
tijdens ziekte en overl ijden van vader en 
opa. 

Familie Beukers. 

Erica, juli 1981. 


