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In dankbare herinnering aan 

Johan Wilhelmus Antonius Beimer 
echtgenoot van 

Rika Aleida Christenhusz 

Hij werd geboren op 27 juni 1913 te 
Lonneker en overleed plotseling op 
6 juli 1990 te Enschede. De 11 e juli 
d.o.v. hebben wij bij zijn uitvaart in de 
s.t. Paulus-parochie de Eucharistie ge
vierd, waarna we hem uitgeleide hebben 
gedaan naar het crematorium te Usselo. 

Pappa is geboren op Hof Espelo, het 
landgoed waar hij 40 jaar heeft gewoond 
en wat hij heel zijn leven heeft lief ge
had. De indrukken die hij hier heeft op
gedaan zijn van grote betekenis ge
weest in zijn leven. De liefde voor de 
natuur, dier en medemens. Met name 
de liefde en zorgzaamheid voor de me
demens heeft centraal gestaan in zijn 
leven en in het bijzonder voor mamma. 
Maar diegene, die liefde geeft, zal ook 
liefde krijgen. Hoe treffend heeft hij pas 
nog gezegd: ,.Je bent de laatste tijd 
zoveel met mij opgetrokken, ik weet niet 
hoe ik je daarvoor moet bedanken." 
Pappa hechtte veel waarde en beteke
nis aan het gezinsleven. Hij vond niets 
fijner dan dat wij allemaal bij elkaar 
waren. De 40-jarige trouwdag, gevierd 

in Lattrop _was een bekroning voor hem, 
mamma, kinderen en kleinkinderen. Heel 
veel is hierover nagepraat en zal nage
praat worden. Pappa was de eenvoud 
zel_ve en snel tevreden. De zorgzaam
heid, gevoel voor ondersteuning en 
medeleven aan de medemens kwam 
tot uitdrukking in zijn niet aflatende 
arbeidsinzet voor de burgers van Polen 
en. de hulpbehoefenden van de paro
c~,e van St. Paulus. later heeft hij dit 
~1tgebouwd voor de Stichting Mensen 
in Nood. Als blijk van waardering voor 
het charitatieve werk is hij begiftigd 
met het kruis Pro Ecclesia et Pontifice. 
Ook is hij benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. 
De grootste hobby was het land op de 
Twekkeleres. Hier voelde hij zich thuis. 
Wij zijn blij en gelukkig zo'n onver
getelijke man, pappa en opa te hebben 
gehad. 
God zal hem ongetwijfeld belonen en 
hem die innerlijke rust geven die hij de 
laatste jaren zo heeft gezocht. 

Wij danken U voor Uw deelnem ing na 
het overlijden van mijn lieve man, onze 
lieve pappa en opa 

Fam. Beimer 
Voermanstraat 10, Enschede 

Juli 1990 




