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Dankbare herinnering aan 

JAN VAN BEEK 
weduwnaar van 

GESINA CORNELIA VOETS 
Hij werd geboren te Lonneker op 

11 augustus 1912. ~ Hij overleed op 
19 april1990 in het Medisch Spectrum 
Twente (H) te Enschede op 77-jarige 
leeftijd. We hebben hem uitgedragen 
na de Uitvaartmis in de St.Jozefkerk 
op 24 april d.a.v. - Daarna volgde de 

crematieplechtigheid te Usselo. 

t 
We hebben een goede vader verloren. 
Toen we als gezin opgroeiden. woon
den we in de Minkmaatstraat. Daar 
heelt vader, samen met moeder, alle 
zorg aan ons gegeven. Die zorg druk
te hij vooral uit door zijn jarenlange 
werk in de textiel. Pas toen hij 63 jaar 
was, hield hij met werken op. 

Vader hechtte sterk aan de familie
band. Het liefst had hij alle getrouw
de kinderen en zijn kleinkinderen 
om z1ch heen. 
Bijna elke zondagmiddag en vaak ook 
nog In de week was het feest: dan 

kwam er bezoek. Hij had een bijzon
dere band met zijn kleinkinderen. 
Hij wist ze te boeien door veel over 
vroeger te vertellen. 
Het verlies van moeder op 17 augus
tus 198t.bracht een hele leegte in zijn 
leven. N'óg meer viel hij op zijn kinde
ren en kleinkinderen terug. 
Gelukkig woonde hij graag in zijn 
nieuwe woning in de Dotterbloem
straat, eerst op nr. 37 en sinds kort 
op nr. 31. Ook met de bewoners in 
de straat kon hij goed opschieten. 
In 1989 werd vader ziek, maar de laat
ste 14 dagen ging hij hard achteruit. 
In de week na Pasen, Jezus' verrijze
nis. is hij gestorven. Hij, die geduren
de de oorlog in "kerkgelegenheid 
café Engels", door het Doopsel in de 
katholieke Kerk werd opgenomen: 
hij heeft zijn geloof altijd bewaard en 
er uit geleefd. Nu wacht hem bij God : 
"de Kroon der gerechtigheid". 
En met moeder Is hij opnieuwd 
verenigd. 

Wij danken allen hartelijk die ons na 
het overlijden en de uitvaart van onze 
fijne vader en lieve opa hun blijken 
van deelneming gaven. 

Zijn kinderen en kleinkinderen. 


