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Dankbare her innering aan 

HENDERIKA GESINA WILHELMINA 
BEUKERS 

Ze werd te Erica geboren op 11 augustus 
1920. Haar ja-woord gaf ze op 11 septem
ber 1945 aan Jozephus Hermanus Savenije. 
Uit deze verb intenis werden tien kinderen 

,>· geboren . Met ,haar man gold de zorg hun 
grote gezin. Ze leefden een gelukkig hu
we lij k tot in 1972 'haar Joop plotseling over
leed. Ze was nu vader en moeder van hun 
gezin , want ac,ht kinderen waren nog thuis. 
Dit grote ver l ies heeft ze heel moeilijk -
zeg maar - eigen l ijk nooit kunnen verwer
ken. Ze klaagde niet , li et nooit iets merken , 
want bij alle droefheid waren haar kinderen 
haar zorg, haar afleid,ing tev-ens . 
Ze ,kon zich moeilijk u-iten maar kwam op
gewekt over . Ze was in al les begaan met 
haar k,inderen en een li eve oma voor de 
kleinkinderen. 
Ze ,kreeg opnieuw een tegenslag toen in 
één jaar drie kinderen 1hun eigen gezin 
vormden . Alhoewel 1haar zorg voor Martin 
een ,grote steun was kwam er toch een 
leegte. Haar gezond heid kreeg toen een 
eerste duw. Ze kon niet zonder mensen 
om haar heen en die waren er ook altijd. 
Het was aangenaam 'haar te ontmoeten , 
wars van onen,iglheid en ruzie , vredelievend 
als ze was. 
Toen haar gezondheid achteru it gi,ng , kon 
ze er zich moeilijk bij neerleggen niets 
meer te kunnen doen . Waar Riek mee kon 
doen b.v. handwerken, deed ze mee. 

Ze bleef de zorgende moeder tot op de 
laatste dag. Blij dat de kinderen van weg
geweest er weer waren, ze was hen als 't 
ware steeds nabij . Een zware gang was 
het te verhuizen naar de Plan tsoenstraat, 
het laatste oude, door zorgen vertrouwde, 
opgeven. Ze 1heeft er nog een gelukk ige 
ander.half jaar ,gewoond. Ze was er graag. 
Daar, ti jdens het lhu·iswerk overviel haar 
op 12 januari 1990 de dood. 
Een diepgelovige vrouw .gaf haar welbe
steed leven terug in de ,hand van haar 
Schepper. 
Na een Eucharistievienin-g ten afscheid heb
ben we op 17 januari 1990 haar s:otte lijk 
lichaam aan de aarde van het R.K. kerkhof 
te Erica toevertrouwd. Daar rust het tot op 
de dag van de Heer. 

God onze Vader , wij moesten weer erva
ren dat we midden ·in het leven, staan in 
de dood. We zijn er.g verdrietig dat we een 
zo zorgende lieve moeder en oma moesten 
afstaan. Maar we zijn ook dankbaar dat 
juist zij van ons ,is geweest. Haar liefde en 
zorg, ,haar nabijheid leeft in onze herinne
ring voort en we zu l len haar eren deze 
l,iefde en zorg in onze gezinnen door te 
geven . Wij moeten /laar -uit handen geven. 
Neem ma, oma op in Uw hand , te leven 
in Uw nabijheid , dat vrede betekent voor 
altijd. 

Voor de vele blijken van meeleven 
in deze voor ons zo droeve dagen 
danken 

kinderen 
en de kleink inderen. 


