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Dankbare herinner ing aan 

JACOBUS HUBERTUS BEUKERS 
echtgenoot van 

Wilhelmina Johanna Vinke 

Hij werd te Erica geboren op 14 mei 1916. 
Temidden va,n zijn vrouw ,en ,vijf kinderen 
ontving hij ,thui s het sacrament der zieken. 
Op 16 januar,i 1981 over leed hij . Na een 
plechtige eucharistieviering op 21 januari 
d.a.v. hebben we zijn l ichaam eerbiedig te 
ruste -gelegd op ·het kathol ieke kerkhof van 
Er1ica. 

Vee l van onze papa blijft in onze herinne
ring voor,tleven: zIJn werkzaamheid, bereid
heid, ijver en ,geloofshoud1ing. 
Hij was voor ons ·iemand , die lette op het 
goede en dat voorhie ld . In datgene waarop 
hij wees , gaf hij blij k van zijn gezond en 
nuchter denken, ,tegelij,k van zij n mild en 
ruim hart. Vo l zorg voor _gewas en groente 
viel het hem ,hard , toen hij het werk als 
luinman moest neerleg,gen . Evenzeer viel het 
hem zwaar dat hij moes1 afzien van andere 
aktiviteiten in dienst van gez in , kerk en sa
menleving. Met de veranderde zienswijze had 
hij we l eens moei.te, maar hij ,gunde een 
ander een heel eigen weg te gaan. Daar
voor zijn we hem erkentel ijk . 
Met zijn opgeruimd ,gemoed en spitsvondige 

uitspraken deed hij ons soms alle verdriet 
vergeten. Door z'n overgave wist hij ons op 
te beuren. Van harte wensen wij hem de 
eeuwige vreugde waarnaar hij uitzag . 
Voor onszelf hopen we iets van zijn gezind
heid en christe lij ke levenswijze door te ge
ven. 

Vader in de hemel, 
wi j danken U ,voor de liefde -en de zorg
zaamheid, die U hebt getoond in onze 
medemensen, me,t name in deze man 
en vader . 

Wij bidden U: 
laat hem delen -in het ,hemelse .ge luk 
en doe ons beseff.en , wat eenvoud bereikt , 
wat l,iefde doet, wat hartel ijkheid brengt. 
Zegen ons en allen die ons bijs '.aan. Amen. 

Voor de ve,le blijken van medeleven, onder
vonden tijdens ,de ziekte ,en na het over
lijden van mijn li eve man , onze li eve vader 
en opa, zeggen wij U ,hartelijk dank. 


