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ONZE LIEVE VROUW 

VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND 

BID VOOR HEN 



t 
In grote dankbaarhe id gedenken wij 

GERARDUS JOHANNES BEUVINK 

echtgenoot van GEZ IENA BERNA RD INA KUIPERS 

Op 12 ju l i 1909 werd hij geboren in Oldenzaa l en 
door he t ·sac ramen t van de Doop opgenomen in de 
Kerk van de Heer. Een we lbesteed leven in dienst 
van anderen , in het bijzonder van zijn gezin en de 
gemeenschap van zijn Kerk bracht hem - na een 
ko rte ernstige ziekte - gesterkt door de H. Za lv ing 

'"van de zieken in het Huis van de Vader op de 26e 
juni 1975, toen hij st ierf te Hengelo in het Gerardus 
Maje ll a ziekenhu is. Hij moge leven in de vrede van 
de Heer. 30 jun i d .a.v. vierden we plechtig de 
Eucharist ie als uitvaartd ienst in de kerk die hii 
trouw heeft gediend , toegewijd aan de Aartsengel 
Rap haë l , tot rust voor zijn z ie l , als dank voor zijn 
ve le we rk en tot troost van zijn vrouw en dierbaren . 

Een man die ni et op de voorg ro nd trad, met vee l 
p li chtsbetrachtinq zijn we rk vo lbracht, grote zorg 
besteedde aan zijn gezin, vreugde en leed met hen 
dee lde, openstond voor de noden van anderen, be
langeloos, met liefde , op de achtergrond en dienst
baar in de parochie. 
Vanaf de opr ichting van de Raphaë lparochie heeft 
hij de Erewacht geleid, verzorgde de Caritasin
stel l ing, was l id van de St. Vincent i usveren iging, be
heerde de ge lden van het paroch ieel M issiecom ité . 
Moge dit een troost zijn en een steun voor zijn 
vrouw en kinderen en een aansporing voor ieder 
van ons. 

Wij vragen de Heer hem te zeggen: ,, Gij goede en 
trouwe dienaar , over weinig waart ge trouw , over 
veel za l ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde 
van de Heer". (Malt. 25 , 21). 


