


Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Wilhelmus Antonius Beuming 
echtgenoot van Maria Josephina Anna Mechtilda Nabben 

Hij werd geboren te Middelaar op 27 augustus 1907 en 
overleed, voorzien van het Sacramenr der zieken, te 
Nijmegen op 16 maart 1969. 

Meesrer Beuming is overleden, onverwacht, tijdens de 
voorbereidingen voor de viering van zijn veertig-jarig 
onderwijzersjubileum re Mook. Het verdriet om zijn 

,, ~ heengaan treft op de eerste plaars zij n gezin, zij n vrouw 
en kinderen. Gelukkig heeft hij de vreugde gehad zijn 
kinderen op hun bestemming te weten, maar de jaren 
van een rustige levensavond samen met zijn vrouw zij n 
hem niet gegeven, ofschoon hij dit ten volle had ver
diend. Het verdriet om zijn heengaan treft ook de hele 
Mookse gemee nschap. Hij was immers meester Beuming, 
en dat niet aHeen voor de kinderen van zijn klas, maar 
ook voor vele volwassenen van Mook. Hij gaf les en 
leiding vele jaren lang in de fanfare Erica, in het 
kerkelijk zangkoor, op allerlei gebieden van menselijke 
recreatie. Hij heeft, ondan ks zijn ontroerende bec;chei
denheid, zijn talenten niet verborgen en zijn krachten 
niet gespaard. Hij is een meester geweest voor de velen 
die hij leerde zelf creatief te zijn en de schoo nheid van 
het leven te ontdekken. Ondanks zi jn zwak gestel heeft 
hij tot het laatst toe zijn krachten ingespannen voor 
anderen. D eze mee;.ster heeft zich laten inspireren door 
zijn en ons aller Meester en Heer, Jezus Christus. D aarom 
leeft hij voort, naar wij vast geloven, in een eindvol
rooiing die God aan het menselijk leven heeft toebedacht. 
Hij leeft voort ook in de dankbare herinnering van 
degenen met wie hij in liefde en vriendschap verbonden 
was, van de vele mensen van wie een kostbaar stukje 
van hun jeugd aan hem werd toevertrouwd, van de vele 
mensen die hij leerde vreugdevol te leven, ook als het 
leven voor hemzelf moeilijk was. 
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