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Dankbare herinnering aan 

Henrika Gesiena Beukers 

Geboren te Erica op 24 oktober 1937, gaf ze 19 juli 
1963 haar ja-woord aan Johannes Matheus Her
mans. Uit hun huwelijk werden 3 kinderen geboren. 
Riek had een vrolijke blije natuur, kon meedoen en 
bruiste van aktiviteit. Ze was zeer sociaal ingesteld. 
Naast de zorg voor haar gezin, was ze overal druk 
mee. Ze winkelde graag. Ze was zeer creatief. 
Handwerken, borduren, kantklossen en nog menig 
andere vaardigheid. Bij 't kerkkoor miste ze nooit. 
Een mens van de natuur was ze; de bossen en ze was 
gek van de zee. Kerken en begraafplaatsen trokken 
haar. Ze was zeer veelzijdig, druk van leven. 
Ze was een goede en zorgzame moeder, ja té zorg
zaam, want ze kon niet loslaten. In haar zieke 
toestand was dat voor haar een verlies. 18 juli 1989 ge-

troffen door een C.V.A. was ze sindsdien linkszijdig 
verlamd. Vocht om weer mee te kunnen doen; nam 
elke therapie te baat tot het laatst. Ze heeft het nooit 
geaccepteerd, wilde niet ziek zijn, kon niet wachten 
zi~k te zijn. Het niet kunnen berusten werkte op haar 
humeur, veranderde haar karakter, schaamde zich 
voor de mensen, was zwaar op de hand. Naar lichaam 
en ziel een lijdensweg. Het waren moeilijke jaren 
voor haarzelf en haar omgeving. Ze was een gelovige 
Maria-vereerster en ging tot haar in haar nood, maar 
't wonder waarop ze wachtte kwam maar niet. 
Onverwacht, op 12 maart 1995, na uren van be
nauwdheid, gaf ze haar leven terug in de hand van 
haar Schepper; en nog meer lijden is haar bespaard ge
bleven. Na een Eucharistieviering hebben we op 17 
maart 1995 afscheid van haar genomen. 
We zijn intens bedroefd, maar in liefde en dankbaar
heid gedenken we Riek, onze Ma, zoals ze voor ons 
was in gezondheid en ziekte. We willen ons haar her
inneren zoals ze zichzelf voor ons verwoord heeft : 

"Herinner mij zoals ik was 
maar niet in mijn sombere dagen. 

Herinner mij zoals ik was 
in de stralende zon, 

hoe ik was toen ik alles nog kon". 

We weten je veilig in de hand van de Eeuwige. 
Rust in vrede ..... 

Voor uw medeleven in de jaren dat Riek, onze Ma 
ziek was en nu na haar overlijden in deze voor ons zo 
droeve dagen, danken 

J. M. HERMANS 
en kinderen 


