
Vergeet mij niet en 
wees goed voor elkaar. 
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Dankbare •herinnering aan 

MARIA BEUKERS 

Ze we.rd geboren 17 .december 1910 te Eri
ca. Ze huwde 24 juni 1944 met Jurri,en Ger
fen, van wie ze sinds 1 februari 1968 
weduwe was. 
Een leven van altijd zorgen voor; eerst 
moest ze a l jong he,! rhufahouden thuis over
nemen; later de zorg voor haar gezin, waar 
vier kinderen moesten opgroeien. 
Een zorgenvol leven, rijk aan facetten. Een 
vrouw met een sterk karakter, een ijzeren 
wil. Ze gaf nooit op, zette •haar wil door, 
liet zich ,niet van •haar stuk brengen . Een 
eens gevormde mening, daar kwam ze recht 
vooru-i1t. 
Ziekten werden haar n.j,et gespaard , maar 
ze vocht , kwam er bovenop; wilde niet af
hankelijrk zijn , want n iets was haar zo lief 
als ,haar vrijheid, je zelf blijven . Ofschoon 
ze veel meemaakte, genoot ze ook van ' t 
leven. Ze ·had een brede belangstelling 
voor alles wat er groeide en bloeide in de 
natuur. Ze hield van gezelschap, van ge
zellig bijkletsen; toen het nog g i,ng zingen 
i-n 't bejaardenkoor en naar het handwer
ken . Waar mensen samen kwamen was ze 
graag. Ook thu-is wist ze het gezellig te 
maken; men bezocht haar met plezier. 
Bij 't afnemen van ,haar lichamelijke krach
ten bleef .haar geest ,helder, haar weetg ie
r-igheid onverminderd. Ze was dankbaar 
voor alles wat •het leven haar had gegeven. 
Al•s een echt Mariakind leefde ze uit een 

diep geloof. Ook daar hield ze vast aan 
waarden , die haar leven rijk hadden ge
maal<! ; zich moei lijk in loon d-enken dat men 
er vandaag de dag zo gemakkelijk mee om
ging. 
Deze moeder, deze oma, deze vrouw uit 
du izenden gaf U dagen na het ontvangen 
va,n •het Sacrament van de Zieken op 24 
jun·i 1991 ,haar !,even terug in de hand van 
haar Schepper. Op 29 jun,i werd haar stof
felii'k lichaam, na een Eucharisli evie ring ten 
afscheid be.gra-ven op 't R.K. kerkhof te 
Erica, waar het zal rusten tot op de dag 
van de Heer. 

Vader in de Hemel , we zijn intens bedroefd 
dat we o,nze ma, onze oma uit hand•en moe
ten .geven. Toch zijn we ook intens dank
baar dat ze zo lang van ons was. 
Ze heef.! op U vertrouwd. Neem haar dan 
nu op •in uw vrede die duren zal voor al
tijd. Bij U weten we •haar veilig . 
In onze heri.nneri,ng leeft ze verder . 

Voor uw medeleven tijdens haar ziek
te en nu i-n deze voor ons zo droeve 
dagen bij haar heen-gaan danken 

kinderen en kle inkinderen. 


