
Vergeet mij niet en 
wees goed voor elkaar. 



t 
Dierbare herinnering aan onze lieve 

vrouw en moeder 

1HEN<DEHIKA LUGIA BEUKERS 

echtgenote van Johannes Jozeph Prinsen 
Zij werd geboren op 13 december 1926 te 

Erica 

Levend in Christelijk geloof en vertrouwend 
op het woord van de Heer is zij, na - te 
midden van haar man en kinderen - voorzien 
van het sacrament van de zieken , moege
streden , overleden op 26 juli 1985. We heb
ben haar stoffelijk lichaam, na een plechtige 
eucharistieviering ten afscheid, op 31 juli 1985 
te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Erica. 
Zij heeft niet van zich doen spreken in de 
grote wereld van de mensen. Zo gewoon heeft 
zij geleefd met haar man en haar kinderen 
in alle eenvoud, met een grote liefde, dienst
baar aan wat haar was toevertrouwd . 
Zij was een goede echtgenote, een zorgzame 
lieve moeder en oma, arbeidzaam in het werk 
van haar handen, met een grote liefde voor 
de natuur, voor alles wat groeit en bloeit, ging 
ging ze haar weg door 't leven; met een hel
dere, eerli ike kijk op dat wat rondom haar ge
beurde. Ze was voor iedereen een hartelijke 
mens, die leefde met vreugde in het hart. 
Ze had samen met papa nog zoveel plannen 
voor de toekomst - nu de zorgen voor de kin
deren minder werden - toen ze getroffen werd 
door een slopende ziekte. Maar ook toen 
bleef ze tot 't laatste toe de sterke vrouw, 
bezorgd voor hen, van wie ze wist spoedig 
afscheid te moeten nemen. Ze maakte zich 

over haar eigen toestand niets wijs; klaagde 
niet, werd niet opstandig, maar gaf zich met 
een innerlijke vrede, zich bewust dat ze spoe
dig bij de Heer voor eeuwig zou mogen wonen. 
Zij heeft geen wereldschokkende dingen vol
bracht. 
Zij heeft wel haar man , 
zij heeft haar kinderen, 
zij heeft de mensen om haar heen , 
zij heeft zichzelf gelukkig gemaakt 
en zo haar geloof in God aan ons beleden, 
haar leven voltooid. 
Daarom omdat ze veel te vroeg van ons is 
heengegaan, zijn we bedroefd, maar tevens 
dankbaar voor zo'n lieve vrouw, zo 'n dier
bare zorgende moeder. 
God onze Vader, geef ons dat wij haar eerlijk
heid en oprechtheid in ons leven verder dra
gen en gestalte geven, en zo haar liefde en 
zorg een wegwijzer blijft in ons leven. 
Wij weten haar veilig in Uw hand . 

Voor het medeleven, dat wij mochten 
ontvangen ,ti j dens •haar ziekte en na 
haar overlijden ze-ggen wij u dank. 

Fam. Prinsen 


