
Ter dankbere herinnen ng aan 

HENDRIKUS BEEKHUIJZEN 

echtgenoot van 

WILHELMINA WILLEMS 

Geboren te Wonssen tS oktober t919 en vr!J 
plotselong en onverwacht overleden In het Sint 
Radboud-ziekenhuls te Nijmegen 9 september 
1978. Baqrafenls vond plaats 13 sept. d.a.v . 

t 
Wonssen, zaterdag 9 september 1978. Op twee 
plaataan In de parochie - parochiekerk en 
dorpshuos 'De Paulus' - Is alles In gereedheld 
voor de ontvangst en voor het verzorgen en 
onthalen ven zieken, gehandicapten en hoog
bejaarden. 't Is Immers morgen ziekendag I 
Een deQ vol sfeer, gezelltghetd en hartelijkheld 
rond deze mensen. waarbiJ zieken én gezonden 
beseffen dat ze bij elkaar horen. 

En den opeens. ... op de vooravond van doe 
feesteliJke dag, het bericht dat weer Iemand 
zonder vooraf11aande tijd van Z•ek-zijn, zonder 
oud te zijn, uot ons midden werd weggehaald: 
Hendrik BeekhuiJzenl 58 jaar oud. Nog hele· 
maal geinteresseerd on het Winssense dorps
gebeuren. In goede relatie met familie, vrien· 
den en buren, die hem kenden als een blij en 
opgewekt mens, altijd klaar om anderen te 
helpen. Maar eerst en vooral: een men, die 
elke deg erveren moet hebben, dat hij gelukkig 
was om echtgenote en kinderen. 
HIJ was waoniQ eosend voor zichzelf, tevreden 
met zijn eigen bestaan, maar voor zijn kinderen 
tóch weer werkend en zorgend voor een nóg 
betere toekomst . Samen met hen was hiJ klaar 

gekomen met de grote verenderingen welke 
zich voordeden in kerk en maatschappij. Er 
was orde op zaken Er was rust en vertrouwen 
voor de toekomst. 

Ontstellend rammer dat hoj nu heengaat, dat 
hij niet lallger mag meetrekken ,,n het altijd 
weer boe •ende leven van mensen afzonderlijk 
en van heel de mensheid samen HIJ hoefde 
noet voorop te gaan om mogelijke problemen 
het hoofd te bieden. HIJ hoefde slechts - sa
men met zijn vrouw - getuoge te zijn van een 
toekomst waarvoor zij samen - on hun kinde
ren - de gezonde basis hedden qelegd. Zijn 
vrouw en konderen zullen hem eren en dank
baar zijn alle dagen ven hun leven. 
Maar ook de parochiegemeenschap is hem 
dankbaar om zijn Interesse biJ het kerkge
beuren, vooral op het terrein ven de zang. 

Moge hij on vrede zijn bij Christus. 

Om Uw meeleven met ons rond het plotseling 
heengaan van echlgenoot en veder; om Uw 
aanwezigheld liJdene u1tveart en begrafenis, 
of op de vooravond deervan, zijn wij U zeer 
dankbaar. 

W. Beekhul)zen - Wlllems 
Peter en AnJa 
Mla en Ton 
Peul en Esther 

Wonssen. september 1978 
Molenstraat 8b 


