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Gedenken wij in onze gebeden 

ANTONIUS MARTINUS 
GROTE BEVERBORG 

weduwnaar van 

GEERTRUIDA JOHANNA MARIA LOOHUIS 

Hij werd op 22 november 1901 te Losser ge-
,;boren en is in het ziekenhuis van Oldenzaal 
overleden op J mei 1974, gesterkt door het 
H. Sacrament der Zieken. Tijdens de Eucharis
tieviering in de St. Antoniuskerk op zaterdag 
4 mei hebben wij afscheid van hem genomen, 
waarna begrafenis op het r.k. kerkhof van 

Oldenzaal. 

Op een moment dat wij dit nog niet verwacht
ten, is de dood over deze man gekomen. Ze
ker, wij wisten dat vader niet helemaal gezond 
was, maar toch leefde in ons de hoop, dat 
wij hem nog enige jaren in onze familiekring 
mochten hebben. Wanneer wij nu aan hem 
terugdenken dan zijn wij dankbaar dat wij zo'n 
goede vader en opa mochten hebben. Hij was 
een man die het werk niet schuwde. Niets 
was hem meer waard dan door harde arbeid 
zich in te zetten voor zijn vrouw en kinderen. 
Zorgen en verd ri et bleven hem daarbij niet 
bespaard. Zo werd zijn huis door brand ver
woest, kwa·m ·,djn ,loleink.ind door een ongeluk 
om het leven en moest hij sinds vorig jaar 

mei zijn vrouw missen , met wie hij samen 
het bedrijf had opgebouwd. Toch bleef zijn 
belangstelling naar zijn kinderen en kleinkin
deren uitgaan, bleef hij de gewaardeerde raads
man in allerlei zaken van het boerenbedrijf. 
In het ziekenhuis, kort voor zijn dood, bleek 
nog eens hoeveel- deze· man van zijn kinderen 
en kleinkinderen hield . Wij zullen dit niet 
vergeten. Zo heeft deze diepgelovige man, die 
zijn christenpl ichten trouw nakwam, zijn leven 
aan zijn Schepper teruggegeven. 
Wij willen ons daarbij neerleggen. Wij gelo
ven dat vader nu eindelijk de rust en vrede 
gevonden heeft, waa r hij in zijn aardse leven 
niet aan toe kwam, moge hij samen met moe
der delen in het eeuwige geluk, dat de goede 
God voor zijn trouwe dienaren heeft weggelegd. 

Voor Uw belangstelling en medeleven, on

dervonden bij het overlijden van onze 

zorgzame vader en opa, 

zeggen wij U allen dank. 

Namens de fa milie: 

H. Grote Beverborg 

Visschedijkweg 19. 

Oldenzaal 


