
t 
Dankbare herinnerlog aan 

Johannes Albertus Barnardus Beukers 
sinds 17-4-1981 weduwnaar van 

JOHANNA HERMINA BEUMERS 

HtJ werd geboren op I 3 december 1904 te 
Losser. Gesterkt door her Sacrament van de 
Zïeho overleed hiJ op 4 februari 1992 10 het 
Bejaardenhuis .Gerardus Ma1dla• re Oenàamp. 
TIJdens de Eucbarisrlevlerlng op 8 februari 
1992 in de parochiekerk van de H. Plechelmus 
te Rossum hebbeo we biddend afscheid van 
hem genomen eo hem daarna re ruste gelegd 

biJ moeder op het r.k. kerkhof. 

Een altijd tevreden, arbeidzame en diep gelo
vige vader eo opa is van ons heengegaan. Wij 
'ÛJD diep bedrotfd, maar ook heel dankbaar dat 
we hem zo lang en tot her einde roe helder 
van geest, in ons midden mochten hebben. 

Tot aan zijn pensioen heeft hij zich onvtr· 
moelbaa r ingezet voor het welzijn van ZiJn ge
zin. Hij heeft daarbiJ veel vreugde, maar ook 
grote drotfheid ervaren. Oe dood van ZIJD jong
ste zoon op zo'n Jeugdige leefrijd was voor hem 
en moeder een torens urdrler . Samen hebbeo 
ze dit als diep gelovige mensen verwerkt. 
Na zijn pensioen heeft hiJ nog 12 fijne en rus
tige jaren gehad samen met moeder waar 'l:e 
ook echt van genoten hebbeo 

Oe dood van moeder was een zware slag voor 
vader. hij miste voortaan zitn levenssteun. HIJ 
wilde ech1er per se op ziJD oudt' plek bliJven 
wonen. maar voelde er zich vaak eenza•m. Je 
zag hem dan biJ de postbus staan om re kij
ken of er nier iemand In de buurt was om 
een praatje mee re maken 

In I 987 werd bij eroslig ziek. Na hersrelmoest 
hiJ opgenomen worden 10 het Bej .. rdenhuls 
Gerardus Majdla te Denekamp Een grote over
gang ••oor hem, maar al spoedig voelde ht) er 
zich thuis. BiJ ieder bezoek was ZIJD eerste 
vraag: .Hoe Is het met de familie en in Ros· 
sum·? En bij bet afscheid was het altiJd .Ieder
een de groeten en terugkomen·. Zo was hiJ 
altiJd vol belangsrelhng naar het wel en wee 
van al zijn dierbaren. ZIJD laatste handdruk was 
voor Milou, zijn enigste achterkleinkind. 

Onze oprechte dank aan het verplegend per
soneel die vader en opa 5 jaar laog hefdevol 
verzorgd hebben. 

Lieve pa en opa. we zullen Je erg missen en de 
leegte die je achterlaat is groot. Bedankt voor 
alles. 

Wij bedanken allen voor uw belangstelling en 

medtleven. 
Kinderen. kleinkinderen 

en achterldeioklnd 


