
Ter dankbare hennnering aan 

PAUL VAN DEN BEUCKEN 
weduwnaar van 

LIES BROUNS 

HiJ werd geboren te Roggel op 27 september 
1913 en overleed na een kortstondige ziekte, 
voorz1en van de H Sacramenten der z1eken 
m het St. LaurentiUSZiekenhUIS te Roermond 
op 8 augustus 1990 WIJ hebben hem begra
ven op het A K Kerkhof te Neeritter op 11 
augustus 1990 

Het leven van vader en opa beschnjven vraagt 
maar enkele woorden L1efde en dienstbaar
held, zorg en bezorgdheid, voor ZIJn gezm; 
voor ZiJn klemkmderen; voor ZIJn fam1lle en 
voor allen d1e een beroep op hem deden. 
Een man d1e hard heeft gewerkt en voor leder
een klaar stond Vader stelde geen hoge 
e1sen voor Zichzelf, vond alles goed. was met 
alles tevreden. 
Het gelukkigst was hij, als velen van hen 
rondom hem biJeen waren. Vader h1eld van 
het boerenleven: het land de natuur en vooral 
zijn paarden dat was zijn grootste hobby. 
Na de dood van moeder. 22 me1 1990 brak 
voor vader een moeiliJke tijd aan. HiJ kon niet 
alleen zijn en verlangde naar moeder. 
In ZIJn kortstondig z1ek ZIJn, ZIJn hem de 
p1jnen met gespaard gebleven d1e hiJ zonder 

te klagen heeft gedragen om anderen n1et tot 
last te zijn. 
WiJ hebben machteloos moeten toez1en hoe 
z1jn lichaam in enkele weken elke weerstand 
verloor, maar ZIJn geest. d1e ZICh openbaarde 
door het gelukkig maken van anderen. zal 
ondanks zijn heengaan voor alt1jd biJ ons blij
ven als een kostbare hennnenng 
Kinderen en kleinkinderen, familie, vnenden 
en bekenden. bedankt voor alles wat w1j met 
en voor elkaar hebben mogen betekenen. 
Vaarwel en tot z1ens bij God. 

Heer geef hem de Eeuwige rust . 

t 
Aan allen, die ons in deze dagen door 
hun belangstelling en medeleven tot 
steun zijn geweest, betuigen wij onze 
oprechte dank. 

Kinderen van den Beueken 
en kleinkinderen 

De laatste zeswekendienst zal gehouden 
worden op zaterdag 22 september 1990 om 
19.00 uur in de parochiekerk van de H. 
Lambertus te Neentter. 
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