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Nu weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt 
en buig mij voor Uw Majesteit. 



t In de vrede van Chr.stus rust 
Gerardus Cornelis Beek 

echtgenoot van Berdma Catharma van KoolwiJk 

Geboren te Warnel 10 me• 1926 en overleden in 
het Radboudz•el<enhuis te N.,megen op 30 jun1 
1 988, gesterilt door het Sacrament der z•eken. 
H 11 werd beg raven op de Algemene Beg raafplaats 
1n Warnel op 5 juli d.av 

Hij had er ZICh zo o·;er verheugd. dat h•J e•ndeli1k na 
zoveellange taren van arbe•d voorgoed thu•s kon 
Z11n. En hiJ was nog maar amper thUIS of h•i werd 
door een verraderlijke Ziekte getroffen. Twee ,aar 
lang heeft h1j moedig gestreoen. Alles heeft hij 
geprobeerd en ondergaan. want h•t Wllde per sé 
biltven leven We hebben hem bewonderd om Zlin 
levensmoed, ZIJn stnJdlust en zijn onwankelbaar 
opt1m1sme. Pas de laatste ma::md zag hiJ In, dat er 
geen hoop meer bestond In versneld tempo werd 
z•tn 11chaam afgebroken, maar de geest bleef 
helder. En toen kon hiJ z•ch ook bewust overgeven 
aan GOds H. W11. ,.B1d maar. dat O.L Heer m•j gauw 
komt halen." 

Ondanks zijn langdurige Ziekte heeft vader nog 
een paar pracht•ge jaren gehad. Overal namen z,1n 
k1nderen hem mee naar toe. b•tna dagelijkS was h11 
ergens heen. Tweemaal heelt hiJ nog met z11n gez•n 
op vakant•e mogen gaan. enkele weken voor zitn 
c:toOd was h1j nog regelmatig biJ z11n k1nc:teren m 
NIJmegen en een maand geleden was h11 nog op 
bedevaart bij O.L Vrouw on Kevelaer En van d1t 
alles heeft h11 erg genoten. 

Vader was een groot natuurliefhebber. Hij hield 
van programma's als "Ja Natuurlijk" en was graag 

1n de vnJe natuur om te vissen. of zo maar te 
gemeten. 

Hij was ook een groot knutselaar. Stilzitten kon hij 
n•et HiJ was altiJd wel ergens mee bez1g Wat hij 
zag kon hij. En van n1ets kon h11 alles maken En tot 
het laatst toe was h1j allerter spulletJes aan het 
maken voor Z11n k•nderen. En hiJ vond het heel erg 
dat hij zitn geplande karweien niet af kon maken. 

Gerard vond geld n1et zo belangnjk. ZIJn gez1n. dat 
was a •es voor hem. Daar heef! h1j altiJd al ZIJn zorg 
en aandacht aan besteed en dat deed hiJ met z11n 
bekende humor en opgewektheid. 
Gerard was ook een zeer vroom mens. ledere 
zaterdagavond was hiJ trouw 1n de H M1s. Hij 
voelde z1ch ten nauwste betrokken bit de kerk en 
was er trots op dat ZIJn zonen al zo lange jaren 
m1sd1enaar waren. En hij zelf h1e1p a1t11d mee met 
boekjes ophalen en vond het heerlijk nog even 
een praatje met de pastoor te maken. 

Voora· •n ZIJn z•ekte gaf h i bliJk van een groot 
GOdsvertrouwen en op ontroerende WIJZe ontvmg 
hit het Sacrament der Zieken Toen kon hiJ rustig 
steNen En wiJ mogen vertrouwen dat God zijn 
trouwe dienaar nu de eeuw1ge vrede en vreugde 
gegeven heeft En •n onze gedachten en gebeden 
biltven we met hem verbonc:ten, dankbaar voor 
alles wat hij voor ons betekend heeft 

Voor Uw belangstellmg en medeleven 
zeggen wij U harteliJk dank. 

B. Beek-van Koolwijk 
Kmderen en klemkind 


