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Wij willen een goede hermoering bewaren aan 

onze lieve vader en opa 

ANTONIUS JOHAN BEKHUIS 
weduwnaar van JOHANNA MARIA OE w.r 

Vader werd geboren op 29 augustus 1904 te 
Hengelo ov, waar ZIJn leven zich voltrok. Nu 
vader er niet meer is, blijft ons het beeld bij 
van een man met durf en vertrouwen, zowel op 
God ale op mensen, maar ook van een man, die 
moellUk hulp kon aanvaarden van anderen. HU 
was Immers gewend om alles zélf te doen. Van· 
uit zun vak als smid, lasser en constructie· 
bankwerker kon hij veel, maar ook alle werk· 
zeemheden rondom en In huis deed hU altUd 
zelf. En In Zijn tum kon hij zijn liefhebberiJ uit· 
leven. 

Hij zorgde voOt een goede sfeer in het gezin, 
en werkte er hard voor. En daarnaast s:ond hl) 
dag en nacht klaar voor iedereen, d' e hulp 
nodig had. Voor de kleinkinderen betekende hU 
heel veel, ook el omdat hij van alles zo goed 
op de hoogte was . HiJ had grote belangstelling 
voor mensen en dingen. voor kinderen en klein· 
kinderen het meest. HU was goed bU de tijd en 
gebruikte tot In zijn oude dag alle vermogens 
van geest en l ichaam. DaarbiJ kon hl) veel 
genieten van elke autorit, die hem werd aan· 
geboden. En hU mocht graag vertellen over zijn 
vroegere leveneerveringen. 

Het geloof wae zijn steun en toeverlaat zijn hele 
leven leng. En vooral in zijn oude dag. HIJ 
heeft alle verdriet, geleden om het verlies van 
moeder, omgaven met veelvuldig gebed. En dat 
hij de drie laatste jaren aan het Dubbellnck· 
pad n•et veel geluk en wel veel ziekte en 

tegenslag kende, kon hiJ door zijn geloof ver
dragen. Vader was wal uitgesproken angstig 
voor benauwdheid en ziekte en dood, maar JUist 
dan vond hl) steun en kracht en rust in het 
geloof. En dan belde hU maar weer naar een 
van ons. En als de pastor dan maar weer kwam 
met een goed woord en een gebed, dan keerde 
de innerlijke rust weer terug 

In de laatste twee maanden •• hiJ twee keer 
emstig ziek geworden, en belde keren in het 
ziekenhuls opgenomen. Daar werd hiJ ook ge
sterkt door de H. Ziekenzalving, en door ons 
ondersteund. Heel rustig en kalm en overge
geven is hij op 12 maart 1986 In de leeftijd van 
81 jaar overgegaan naar zUn nieuwe woning In 
het hemelse Jerusalem, naar moeder gegaan, 
zoals hU zelf zei. 

Voor vader vierden wiJ de H Eucharistie bij zijn 
uitvaart 1n de parochiekerk van Onze Lieve 
Vrouw van Altijddurende Bijeland te Hengelo ov 
op 17 maart en daarna begeleidden wiJ hem naar 
de r. k. begraafplaats ean de Oeurningerstreet 
en legden hem te rusten In het graf van moeder. 

Veder en opa, met dezelfde woorden els biJ het 
sterven van moeder, zeggen wiJ ook nû bedánkt 
voor alles, wat U voor ons was en deed. Rust 
In vrede, vader, en ontvang het eeuwige leven 
in Christus, onze Heer. Amen. 

Wij willen U oprecht denken voor uw meeleven 
en steun, die U gaf In de laatste tijd, toen 
vader ziek was en gestorven was. Daarin onder· 
vonden wij veel steun en troost. 

Familie Bekhuis 


