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Dankbare herinnering aan 

HERMANUS HEN DERI KUS JOZEF BEUKERS 

echtgenoot van 

Cathrina Maria Vinke 

Hij werd te Erica geboren op 5 november 
1917. Aktief en handig begon hij reeds jong 

• te denken aan een eigen zaak, welke hij in 
de loop der jaren ,goed wist uit te breiden. 
Op 15 april 1944 trad hij in het huwelijk en 
voelde zich nadien met zijn vrouw gelukkig 
in zijn gezin van twee dochters en vier zoons. 
Helaas overleed zijn zoontje en naamgenoot 
reeds op zesjarige leeftijd op 31 augustus 
1959. IJverend voor de toekomst was hij 
steeds bezig, ook als zijn plannen soms 
doorkruist werden. 
In het besef dat hij op deze wereld niet zou 
kunnen genieten van een lange levensavond , 
gaf hij zich in geloof gewonnen, regelde al
les tijdig en bereidde zich op het andere, 
eeuwige leven voor. 
Nog onverwacht, na 's morgens de zieken
communie ontvangen te hebben, overleed hij 
in de namiddag van 30 augustus 1978. Onder 
het zingen van 'Niemand leeft voor zichzelf' 
hebben wij zijn lichaam eerbiedig begraven 
op het kat,holieke kerkhof van Erica. 
God, ons liefhebbende hart neemt U soms 
iets kwalijk, omdat U volgens ons niet mee 
lijkt te voelen met wat ons in beslag neemt. 
Overwegend dat wij een man, vader en opa 
hadden, van wie we veel hielden en nog 
houden, willen wij U danken, dat U ons hem 
gegeven hebt. Want wat wij tonen aan zorg en 

medeleven , aan toewijding en overleg heb
ben wij heel veel van hem geleerd. 
We geloven dat Uw dienaar Joop de goede 
strijd gestreden heeft en bevrijd is van alle 
pijn en lijden. 
Moge hij genieten van de eeuwige vreugde en 
moge zijn voorbeeld ons overeind houden om 
vol geloof en goede moed verder te gaan 
in dit leven . 
Maria, moeder van altijddurende bijstand, bid 
voor ons. 

Aan allen , die ons tot steun zijn geweest, 
tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man , onze lieve vader en opa, 
betuigen wij onze oprechte dank. 
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