
IN M EMORIAM 

~ria Cfformina c:Beuwer 

"c;J?rood ~ric" 



In dankbaarheid gedenken wij 

Maria Hermina Beuwer 
';J>rooá f;l\i,ric" 

weduwe van 
BERNARDUS JOHANNES ÜLDE HENSKEN 

Zii werd geboren te Lullenberg op 26juni 1922. 
Op 2juli 1942 trouwde zii met Bernard Olde 

Hensken. Het huweliik werd gezegend met 
I 5 kinderen: II dochters en 4 zonen. Voorzien van 

het Sacrament der Zieken overleed zii in het 
verpleeghuis St. Elisabeth te Delden, 

op II juli 2006. Op I 5 juli hebben wii afscheid van 
haar genomen tiidens de gezongen uitvaartviering 

in de St. Stephanuskerk te Bornerbroek, waarna 
we haar bii vader te ruste hebben gelegd 

op de R.-K. begraafplaats. 

Moeder was een gelovige en zorgzame vrouw. Heel haar 
leven stond in het teken van de zorg voor haar gezin en de 
boerderij. Dat was niet altijd eenvoudig met een groot 
gezin, in een tijd waarin de middelen soms schaars waren. 
Moeder verstond de kunst om iedereen te geven wat hij 
nodig had. Haar 1even was geven, daar kon ze intens van 
genieten. Altijd was er plaats aan haar gastvrije tafel, voor 
iedereen was er een plek in haar gu11e hart. Naast de zorg 
voor haar gezin, mocht ze ook graag buiten zijn en 
meehelpen op het land. In haar schaarse vrije tijd breide ze 
graag sokken en zorgde ze voor de bloemen. Zowel 

bilmen als buiten op het erf moest alles er verzorgd 
uitzien. Moeder genoot wanneer de kinderen en 
kleinkinderen op bezoek kwamen, ze verwende ze graag. 
Een moeilijke periode brak aan na het overlijden van 
vader en enkele jaren later toen zoon Gerard, die altijd bij 
haar had gewoond en zoveel zorg om haar had, plotseling 
stierf. De laatste vier jaar woonde zij in verpleeghuis 
St. Elisabeth te Delden, waar ze een goede verzorging 
genoot en heel trouw werd bezocht door de kinderen; 
klein- en achterkleinkinderen, die alles voor haar 
betekenden. Ondanks alle tegenslagen heeft ze erg veel 
steun gehad aan haar katholieke geloof. Moeder was een 
diep gelovige vrouw met een bijzondere verering voor 
Maria. Een hoogtepunt was de bedevaart naar Lourdes. 
Het werd steeds moeilijker om met haar te praten, maar 
haar ogen en gezicht spraken boekdelen. Ze verlangde 
steeds meer naar vader en Gerard. Omringd door al haar 
kinderen, sloeg ze nog één keer haar ogen op en zag dat 
iedereen er was,daama ]egde ze haar leven terug in Gods 
Hand en mag nu voor altijd gelukkig zijn in Gods 
Vaderhuis. 

Lieve moeder en oma, bedankt voor al uw liefde en zorg 
voor ons allen. rve zullen j e nooit vergeten! 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling na het 
overlijden van onze lieve moeder en oma, zeggen wij u 
onze oprechte dank. 

Kil1deren, klein- en achterkleinkinderen 

Bornerbroek, 15 juli 2006 


