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IN DE NAAM VAN 'DEN 
VADER 'DEN ZOON 

EN DEN HEILIC.EN GEEST . 



Ter gc<lacbtenis nnn onze lieve 

Antonius Gerardus Johannes 
zoon va n 

Antonius Bernardus Beyeri nk en 

Euphen ia Ma ria Gesi na Rikkink 
Hij wer<l geboren te V olthe 8 Februari 194,3 en 
overleed na he t ontvangen van het H. Oliese l în 
he t Ziekenhuis te Oldenzaal 26 Sept. 1951: zijn 
lichaam ,verd 29 Sep t. d .a.v. te Denekamp te r 

r u ste gPlegd 

\\1at werd gij zwaar getroffen, beste ouders : a lle 
vr eugde i:; in eens uit uw leven verdwenen, P ]otsc
ling i!? bij van U heengegaan , h et kind van U_w 
liefde, en !liemaud was er, die hem kon helpen. 
E n n is - zo m en selij k - het ~,waarom toch o 
Heer1' zich aan on s opdri ngt, dan moeten we het 
an twoord misschien zoeken in de w ooràen , d ie de 
H. Geest liet neerschrijven : ,.Daar h ij God we)geval 
Iig was, werd hij bemind en weggenomen, opda t 
het kwaad niet zijn gec~t zou bederven. Vroeg vol
eindigd heeft hij vele jaren bereikt; wa n t zijn ziel 
w as de Heer wel gevall ig, en daarom n a m hij hem 
ijlings weg u i t he t kwa ad, muur de mensen die het 
zagen verstonden het niet", B este oud ers la ten wij 
het wel begrijpen en, boe zwaar het ons allen 
ook moge vallen, door onze tranen heen zegge u : 
H eer Uw heilige \Vil geschiede : U weet b eter dan 
wij, wat goed is voor Antooo. Chris t enen zijn wij, 
wij willen ons kruis d r agen en oma offer brengen , 
al vult he t on s ook erg zwaar; doch maak Autoon 
gelukk ig, neem h em op onder Uw E nge len : laat 
ook on ze kleine tot U k omen . omhels ook bern 
en laat hem rusten in Uw Sch.oot, 

Eu gij, zijn broertjes, en v r iendjes van school b idt 
voor hem en wees t gij ook altijd klaar om naar 
.Jezus te gaa n . 

Mijn Jezus bar mbnrl ighe id 
Zoet hart va n Maria wees mijn h eil. 

J. Benneker, Koster , Denekamp 


