
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 



t 
Dankbare herinnering aan 

JOHANNES HERMANNUS 
. HENDERIKUS BEUKERS 

Hij werd geboren te Erica op 28 apr il 1915. 
Hij gaf zijn ja-woord op 25 oktober 1941 aan 
Rika Wittendorp. Uit deze verbintenis werden 
5 kinderen geboren. 

Hij was een trouw echtgenoot, een zorgzame 
vader voor zijn gez in. Hij we rkte eerst in het 
veen en later bij de NAM in de ploegendienst. 

Het was een man om van te houden en in zijn 
gezonde dagen was het een opgewekt mens . 
Hij hield van de zij nen en was gek met de 
kl einkinderen. Die mochten van opa alles, voor 
hen had hij alles over . 

Maar naast I iet heeft hij ook leed gekend. 
De zorg dat zijn kinderen goed ve rzorgd zouden 
zijn als hij er eens ni et meer zou zijn . Dit is 
hem gegeven. Daarvoor was hij dankbaar. 

De laatste j aren sukke·lde hij zelf met zij n ge
zondheid. Ofschoon hij niet ziek w ilde zijn 
maakte zij n opgewektheid p laats voor stille in
gekeerdhe,id . In de laatste weken van zijn ziek
zijn wist hij dat 't naar 't ei nde gi ng. 

En ofschoon w ij , zijn vrouw en kinderen, er op 
voorbere id waren dat hij niet meer lang te leven 
had, we hem steeds bezochten, heeft hij op 
18 juli in alle stilte zijn leven teruggegeven in 
de hand van zijn Schepper. 

Na een Euchari st-ieviering op 21 juli te Erica 
hebben we afscheid genomen van mijn lieve 
man, onze goede vader en opa. Ons blijven de 
vele mooie en fijne herinneringen aan hem en 
zo bl ij ft hij, die ons voorgi ng toch leven onder 
ons en dragen· we zijn liefde en goedheid in 
ons leven verder. Want van eeuwigheid is de 
I-iefde van Jahwe, zij duurt eeuwig voor hen, 
clie Hem vrezen, ze lfs hun kleinkinderen nog 
ervaren Zijn trouw. Dit geldt voor w ie Zijn 
verbond bewaren en Zijn geboden onderhouden 
metterdaad. (ps . 103). 

Goede God laat uw dienaar Minne, die geleeft 
heeft naar U toe, toe in uw nab ijheid. 
Geef hem uw vrede voor altijd. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziek
zijn en nu na zijn overlijden zijn we u 
zeer dankbaar 

R. Beukers - Wittendorp 
Kinder-en en kle·inkinder-en 


