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H ij voert mij naar wateren, 
waar ik kan rusten. 



t 

Ter gedachtenis aan 

GERARDUS HENRICUS 
WILHELMUS BEAARD 

weduwnaar van 

GERDINA JOZEPHINA WAGENAARS 

Hij werd geboren te 's-Hertogenbosch 
op 7 februari 1911 en overleed te 

Boxtel op 5 mei 1981. 

Terugdenkend aan het leven van deze 
man komt ons allereerst het beeld voor 
ogen van zijn laatste levensjaar: zijn 
ziekte, zijn afhankellijkheid van an
deren, zijn worsteling om dat allemaal 
te aanvaarden. 
Hij had er erg veel moeite mee, maar 
wie zou dat niet, wanneer werken 
altijd je hobby is geweest. 
Gewerkt heeft hij hard en veel, maar 
als hij wist dat het voor vrouw en 
kinderen was, was het hem nooit te
veel. 
Toen hij niet meer zijn g'E!wone dage
lijkse werk kon verrichten, betekende 
dat voor hem geen sti lzitten: het liefst 
was hij bezig in zijn tuin: hij hield van 

alles wat groeit en bloeit en leeft. 
Wie zou er geen moeite hebben te 
aanvaarden dat alles ineens verandert 
en je ook nog je vrouw en je thuis 
verliest? 
Hij heeft er mee geworsteld en het 
aanvaard 
Maar hij wilde zo graag verbonden 
blijven met allen die hem dierbaar 
waren: hij bleef uitzien naar heel veel 
bezoek en de foto's van zijn klein
kinderen mochten bij zijn bed niet 
ontbreken. 
Hij heeft het leven gekend in goede 
en kwade dagen, hij heeft er de hoop 
bij bewaard, door zijn geloof dat het 
goede het wint van het leed. 
Zo leggen wij hem neer in de hand van 
onze God, in het vertrouwen dat In zijn 
Vaderhuis het leven het wint van de 
dood. 
Vader, wij hopen dat U nu Uw wei-
V'E!rdiende rust ·zult vinden. · 

Voor Uw medeleven en belangstelling 
bij het overlijden van onze zorgzame 
Vader, Schoonvader en lieve Opa, be
tuigen wij U onze oprechte dank. 

KINDEREN EN KLEINKINDEREN. 


