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Een fijne en dankbare herinnering aan 

Gerhardus Beuvink 
(Graads van de Bergwönner) 

* Lonneker 
28 juli 1917 

t Lonneker 
1 maart 2005 

Echtçienoot van Dinie Spijker 

Pa werd geboren op de boerderij in de 
Lonnekerberg. 
Ruim 87 jaar later is hij in zijn eigen vertrouwde 
omgeving overleden na een kortstondig ziekbed. 
Hij was het vijfde kind uit een gezin van zeven en is 
het oudste geworden. 

Samen met ma heeft hij de boerderij overgenomen. 
Uit het huwelijk werden 7 kinderen geboren. Om 
genoeg brood op de plank te krijgen ging hij 
daarnaast ook nog werken bij de Heidemij. Nadat hij 
in de WAO belandde, bleef hij niet bij de pakken 
neerzitten. Gezamenlijk werden in de zomer aardap
pels en groenten verbouwd en ijs verkocht en in de 
winter kerstdennen. Hij kon ontzettend goed 
handelen. Mede hierdoor kregen de kinderen volop 
de gelegenheid zich te ontwikkelen. Pa bleef onder 
alle omstandigheden zichzelf, hij deed zich niet 
anders voor dan hij was. Hij bewaarde alles maar 
was ook vaak alles kwijt, vooral zijn gereedschap. 
Hij deed alles met zijn handen en had problemen met 
technische dingen. Dat ging geheid mis. Pa bood zijn 
gezin en alle 13 kleinkinderen veel warmte en 
gezelligheid. Hun huis stond altijd open en iedereen 
was welkom. Het overlijden van Willie op jeugdige 
leeftijd heeft hij nooit los kunnen laten. Hij was mede
oprichter en erelid van de klootschietersvereniging 
"Vooruitzicht" en actief lid tot op hoge leeftijd. 
De natuur bleef ons Pa in al zijn grote en kleine 
dingen fascineren. 
De laatste jaren moest hij aan gezondheid inleveren, 
ondanks dat bleef hij tot op hoge leeftijd samen met 
Ma actief en gingen ze naar het zwemmen of de 
soos. De kleinkinderen hadden een speciaal plekje in 
zijn hart. Wij zijn Pa dankbaar voor dit alles en zullen 
proberen iets van zijn levensstijl over te nemen en 
door te geven. 
Voor uw medeleven zijn we U erg dankbaar. 

Dinie, kinderen en kleinkinderen 


