


Dankbare herinneringen aan 

GERHARD JAN HENDRIK 
BEVERS 

echtgenoot van 

Wilhelmina Gradina Maria Ticheler 

Geboren te Enschede, 28 aug. 1909. 
Aldaar overleden op 9 december 1986. 
Na de uitvaartdienst in de Ariënsge
dachteniskerk, op 15 december, vond 

de crematie plaats te Usselo. 

GERHARD BEVERS was een degelijke 
en solide man, iemand waarvan je op 
aan kon. Hij had vaak een eigen me
ning en je moest van goede huize zijn 
om hem daarvan af te brengen. 
Met inzet van zijn hele persoon heefè 
hij gewerkt voor zijn vrouw en kinde
ren; niets was hem teveel. Voor zich
zelf had hij weinig nodig. - Zijn gezin 
was hem alles. In latere jaren namen 
ook zijn kleinkinderen 'n grote plaats 
in zijn hart in . 

Zijn geloof en zijn christen-zijn be
heersten zijn leven. - En vanuit deze 
levens-houding maakte hij zich ook 
dienstbaar aan Kerk en samenleving. 

De geloofsgemeenschap rond de 
Ariëns-gedachteniskerk is hem dank
baar voor zijn daadwerkelijke inzet, 
vele jaren in de parochieraad en als 
collectant. 
Ruim 12 jaar was hij Broedermeester 
van de Enschedese Bedevaart naar 
Kevelaer. Indertijd toonde hij zich ook 
als een toegewijd bes~uurder van de 
parochiële afdelingen van K.A.B. en 
K.V.P. - Voor dit gaf hij zich 100%. 
En dat eiste hij ook van anderen. 

Zorg en verdriet zijn hem niet ge
spaard. Vooral de laatste jaren met 
zijn zorgen voor zijn vrouw Willemien 
en voor zijn -ook dit jaar overleden
zuster Anna, waren erg moeilijk. 

Manmoedig heeft hij zijn slopende 
ongeneeslijke kwaal gedragen. 
In overgave aan de Heer van leven en 
dood is Gerhard van ons heengegaan. 
Wij bidden, dat God zijn trouwe die

naar mag doen delen in de vrede en 
vreugde van het Vaderhuis. 
MARIA van KEVELAER, Troosteres 
der bedroefden moge zijn èn onze 
voorspraak zijn bij Jezus, haar Zoon. 

Voor Uw blijken van meeleven, dan
ken wij U hartelijk. 


