
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



t 
Ter dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS BEUVINK 

weduwnaar van 

Anna Catharina Terhalle 

Hij werd geboren te Lonneker op 8 juli 
1897. Voorzien van het Sacrament der Zie
ken overleed hij in het R.K. Z iekenhuis te 
Oldenzaal op 21 september 1987. De 
plechtige uitvaart vond plaats vanuit de 
St. Anton iusparochie te Oldenzaal , waarna 
de crematie te Usselo op 24 september 
d.o.v. 

Bijna 20 jaar heeft hij in de "Mariahof" 
gewoond. De laatste maanden werd hij 
liefdevol verzorgd in het ziekenhu is, waar 
hij als een kaars is opgebrand op 90-jarige 
leeft ijd zonder strijd . 

Hij heeft hard gewerkt voor zijn gezin bij 
Gelderman in de text iel. Ook in de "Maria
hof" bleef hij in de weer en maakte zich 
verd ienstelijk waar mogelijk, zoals in de 
tuin en bij het ophalen van oud-papier. 
Hij leefde mee met het lief en leed van 
de familie en het hield hem bezig zelfs 
toen zijn eigen gezondheid minder werd . 

Hij dacht meer na over dingen dan men 
vermoedde. Een goed leven naar de geest 
van Jezus Christus is afgesloten. In diep 
geloof en groot vertrouwen gi ng hij door 
het leven. 
Op de " Mariahof" was hij voor men ige 
bewoner een steun en toeverlaat. Hij was 
dankbaar voor alle goede zorgen . Wij zijn 
er van overtuigd dat de goede God hem 
zal belonen voor zijn gezonde levens
houding. Wij nemen zijn gedachtenis mee 
in ons leven . Vanuit ons geloof weten w ij 
dat de dood het einde niet is, maar het 
begin van een nieuw leven. 
God, geef hem nu de eeuwige rust en het 
eeuwige licht verlichte hem. 

Voor uw belangstelling en medeleven 
tijdens zijn ziekte en na het overl ijden , 
betuigen wij U onze hartelijke dank. 

Fam. Beuvink 

Fam. Kamphuis 

Oldenzaal, 24 september 1987 


