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In dankbare herinnenng aan 

Hendrikus Antonius Beene 

echtgenoot van 

Geertruida Maria Theresia Keujer 

Hennoe werd geboren op 8 apnl 1927 te T1Uçte en hij 
overleed thuis op 16 maart 2000 te Denekamp, 
gesterkt door het Sacrament van de Zoeken, omrongct 
door zojn naasten. Na de uotvaartmos op 21 maart 2000 
in de paroehoekerk van de H. Nocolaas te Denekamp 
hebben wij hem ter ruste gelegd op onze begraaf
plaats. 

Zonder Truus was voor Hennie het leven met denk
baar. Als zoj even alleen weg was, stond hoj al op de uit
kijk om haar te begroeten. 
Bijna veertig jaar mochten ze samen delen. Heel ZIJn 
leven heeft hij ZICh 1ngezet voor zijn gezin. Pa was erg 
trots op zijn kinderen en kleinkinderen. Alles wat 
belangrijk voor hem was, speelde zich in en rond Zijn 
huis af. 
Altijd was hij bezig. Veertig jaar heeft hij met plezier bij 
de PTI gewerkt. Na z'n vervroegd pensioen was er 
veel tijd om met Ma te gaan fietsen, waar hij altijd veel 
plezier aan beleelde. 
Hennie was een eenvoudig en bescheiden man, d1e 
met weonig tevreden was. Hij stond altijd klaar om 
anderen te helpen. Tuinieren was z'n grootste hobby; 

hit hield erg van de natuur. Ook de thuiswedstnjden 
van DOS '19 werden zondags noo1t overgeslagen. 
Gelukkige jaren waren het Totdat hij vorig jaar ziek 
werd. Bijna een jaar lang stonden wij met een gevoel 
van machteloosheid dagelijks aan zijn ziekbed. Pa 
heeft gestreden om het leven. 

·Het viel me heel zwaar dit te aanvaarden, maar on m1jn 
laatste uur begreep ik de blik van God. Tenslotte breng 
ik dank aan allen, die tijdens mijn ziekte hebben mee
geleefd. Heel bijzonder dank 1k mijn doerbare vrouw 
Truus en de kinderen, die dag en nacht voor mij heb
ben gezorgd." 

Al was ;e al een poosje z1ek en w1sten we. dat )e deze 
strijd met kon winnen, het verdoet bij ons IS groot. 
Je kon genieten van kleine dingen, van de natuur en 
van je eJ!Jen tuin. Zelfs tijdens je ziekte 
We hebben zo'n kracht bij je gezoen en tegelijkertijd 
zo'n rust in het laatste uur. 
We qenken en hopen dat wij en anderen een stukje 
van jOUW kracht, goedheid, zachtheid, artendheld en 
betrokkenheid hebben meegekregen. 
In ons hart zulle voor altijd een plekje hebben. 
Wij hopen dat Jij hebt gevoeld wat wij voor jou voelen. 
We hopen dat jij hebt gevoeld hoe speciaal JIJ voor ons 
bent. 
Sommige lege plekken kunnen niet worden opgevuld. 
We zullen je warmte missen. 
Pa, je zult altijd in onze gedachten z1jn. 

Voor uw medeleven en uw gebed toJdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en trot• 
se opa danken woj u van harte. Hel os voor ons een geweldige 
steun in deze moeilijke dagen. 
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