
in de stilte ervaren we je 'zijn ' 
bltjf ons nabij ... 



In de vrede van Christus is van ons heengegaan 

Johannes Bernardus Beuvink 

Hij werd geboren in Zuid-Berghuizen, gemeente 
Losser, op 11 maart 1916. Tijdig voorzien van het 
Sacrament van de Ziekenzalving, overleed hij in de 

, ~uiselijke kring in Oldenzaal op 1 februari 1995. Na 
de Uitvaartmis in de Mariakerk hebben we zijn 
lichaam aan de aarde toevertrouwd op de begraaf
plaats te Oldenzaal op 7 februari. 

Johan groeide op in een gezin van zes kinderen aan 
de Kleibultweg te Berghuizen. Al heel vroeg, zo 
vanaf de lagere school, werkte hij in de textiel, en wel 
in verschillende bedrijven, als wever en als keurder; 
in de oorlogstijd, in 1942, werd hij gedwongen te 
werk gesteld in Strausberg achter Berlijn; een moei
lijke tijd, waaraan pas in 1945 een einde kwam. 
Op vijftig jarige leeftijd moest hij stoppen met zijn 
beroepsarbeid vanwege een longaandoening; daarna 
besteedde hij zijn vrije tijd aan lichte werkzaamhe
den in en om het huis, met een voorliefde voor zijn 
grote hobby: het verzorgen van zijn duiven. 
In 1972 verhuisde hij met zijn broers en zijn zuster 
naar de Elsmorsweg, waar het viertal het goed met 
elkaar kon vinden. Dat kwam nog duidelijker naar 
voren, toen hij in 1992 getroffen werd door de ziekte 

van Alzheimer, waardoor hij steeds meer lichamelijk 
en geestelijk achteruit ging; het laatste jaar kon hij 
geen zinnen meer vormen en zich steeds moeilijker 
verstaanbaar maken. Hij was een gemakkelijke pa
tiënt; door zijn goedaardig karakter en de goede 
zorgen van zijn zuster en broers kon hij zijn laatste 
levensdagen doorbrengen in de huiselijke kring. 
Hij was een man van geloof en gebed, die altijd trouw 
zijn kerkelijke plichten heeft vervuld; zolang hij kon, 
leefde hij mee metzijn parochie en metdevieringvan 
de Eucharistie, op zijn vaste vertrouwde plekje. 
Op 1 februari is hij in alle rust temidden van zijn 
huisgenoten ingeslapen, in geloof aan zijn verrezen 
Heer. 

"Wie in mij gelooft, zal leven en ieder die 
leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet 
sterven. 
Gelooft gij dit?" {Johannes 11, 25 en 26) 

Zo willen we u danken voor uw medeleven tijdens de 
ziekteperiode en na het overlijden van onze broer. 

G.J. Beuvink 
B.E. Beuvink 
B.A. Beuvink 


