
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 



t We wi-llen dankbaar gedenken 

MINNE BEUKERS 

Hij werd geboren 3 me i 1910 
te Erica. 
Trad in het huwel.ijk met Aleida 
Gerritdi·na Maria Lankhorst op 
10 september 1960. 

Na een lang 2"iekzij,n, dat tenslotte een lij
densweg werd, heeft hij in Emmen op 10 juli 
1988 zijn leven terug gegeven in de hand van 
zijn Schepper. 
Na een Eucharis-ti·evieri,ng ten afscheid heb
ben we zijn stoff,elijk i'ichaam aan de aarde 
toever,trouwd van het R.K. kerkhof te Erica. 
Daar begon zij-n leven, daa,r rust en wacht 
zijn lichaam nu tot op de dag van de Heer. 

M·inne Beukers was een man, die hard ge
werkt heeft. 'n Rech1tvaard1ig man, d-ie vanuit 
zij,n geloof behulpzaam en zorgzaam was , 
voor ieder, die hij een plez,ier kon doen, voor 
ieder, d·ie op hem een beroep deed. 
Hij hielp en zorgde tot het niet meer ging. 
Hij leefde eenvoudi1g, tevreden - eiste voor 
zichzelf n,ie·ts - de ander gold bij hem - , 
kl•aagde niel toen hij ziek, ernsti-g ziek werd. 
Bad: ,,Heer wanneer ged.enkt g,e uw d,i,enaar. " 
Hij stond nooit vooraan, maar wist in gezel
sch·ap mee te doen . Hij d'ie i,n alle eenvoud 
dienstbaar was, genoot een innerlijke vrede. 
Minne Beukers heeft als een getrouwe echt
genoot, een getrouwe knecht zijn geloof, zijn 
overlui-ging bewaard . Heeft met hart en ziel 
voor zijn vrouw, voor de mensen om zich 
heen çieleefd. 
Daarom mogen we vertrouwen, dat hij zal 
verrijëen en eeuwige vreugde vindt bij de 
Heer. Want, wie l1eeft in geloof aan Hem zal 
ni,et sterven i,n eeuwigheid. 
Moge zijn vrouw, die bedroefd, dankbaar te
vens, alleen achterblijft, mogen wij in saam
horigheid en in alle vriendschap en vrede op 
aarde, de belofte herkennen, dat God ook 
ons in de dood getrouw zal zijn door Chris
tus onze Heer. 
Moge Minne Beukers in vrede rusten en voor 
al!ijd zijn bij de Heer. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziek
zijn en nu na zijn overlijden danken 

A. G. M. Beukers- Lankhorst 
en familie . 


