
Gedenk in uw gebeden 

Fre derik Oerhardus Beid 
echtgenoot van 
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HiJ werd geboren 28 januari 1920 te 
Losser. Hij overleed 17 september 1990 
te Oldenzaal op de leeftijd van 70 jaar. 
Na de eucharistieviering in de Emmaus
kerk hebben we zijn lichaam te rusten 
gelegd op de begraafplaats aan de Hen
gelosestraat te Oldenzaal. 

Heel zijn leven was een beproefd be.~ 
staan. Lichamelijk invalide kwam hiJ 
uit de oorlog, maar met moed en kracht 
heeft hij er zich ooorheen geslagen. 
HIJ bleef trouw aan zichzelf en In die 
houding was hij goed voor ons, zijn 
vrouw ZiJn tien kinderen en kleinkin
deren.' Ondanks de beperkte mogelijk
heden ZIJn we er altijd goed doorheen 
gekomen. 
Tw1ntig jaar geleden werd zijn lichaam 
weer ernstig ziek, en ook toen mocht 
hij blijven leven. Hij klaagde niet en 
zei er niet veel over. Ondertussen ge
noot h1j van de klussen die te doen 
waren en van de vogels, die kwamen 
aangevlogen. Hij was altijd thuis. 

Toen het niet meer ging, was het ook 
geen leven meer. Hij wist het en voel
de het aankomen. Hij zorgde ervoor, 
oat alles geregeld was. Nu wilde hij 
sterven. 
Voor ons viel het niet mee. Hij ver
langde ernaar, dat onze lieve Heer 
hem kwam halen; liever vandaag dan 
morgen. Hij was er niet bang voor. 
God zal mij wel verhoren, op Hem kan 
Ik vertrouwen. Zo overleed hij heel 
bewust na afscheid van ons allen. 
Vader, rust in vrede. 

Ik verwacht de Heer , 
wacht met heel mijn ziel. 
Naar Hem zie ik uit. 
Blijf verrrouwen op God 
want biJ Hem is genade. 
Hij zal ons bevrijden 
uit de macht van het kwaad. 

Voor uw medeleven, welke wij moch
ten ondervinden na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader 
en .opa, betuigen wij onze oprechte 
dank. 

G. J. Beid-Mos 
kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen. 


