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Wil in dankbaarheid gedenken 

Maria Susanna Euphemia Beumars-Beukers 

Geboren te Oldenzaal op 20 september 1908. 
Sinds 11 juni 1945 weduwe van 

Johannes Sernardus Beumers 

In de vrede van Christus overleden te En
schede op 7 november 1992. 
Met een plechtige Eucharistieviering in de 
kapel van het Dr. Ariênstehuis namen wij op 
11 november afscheid van haar. 

Het is voor onze zorgzame moeder en lieve 
oma een groot kruis geweest, dat zij reeds 
op 36-jarige leeftijd haar man moest mis
sen. Naast de opvoeding van haar kinderen 
moest zij in die moeilijke tijdsomstandighe· 
den ook nog uit werken gaan om te zorgen 
voor het levensonderhoud van haar gezin. 
Met een bewonderenswaardige inzet en 
een sterke wil heeft zij die jaren voor haar 
gezin gevochten. Dit leidde ertoe, dat zij 

zich ook in haar later leven bleef Inzetten 
voor de belangen van anderen. 
Gelukkig was zij te mogen ervaren, dat haar 
kinderen het op den duur beter hadden. 
Na vele jaren ingewoond te hebben in het 
gezin van haar dochter, verbleef zij haar 
laatste 7 levensjaren in het Dr. Ariênstehuis 
waar zij zich heel gelukkig voelde. 
Intens betrokken bleef zij bij haar kinderen 
en vooral bij haar kleinkinderen, die alles 
voor haar betekenden en voor wie zij nog 
haar bezorgdheid en hartelijkheid toonde 
op haar sterfbed. 
Hoezeer zij nog hield van het leven: in het 
Sacrament van de Zieken gaf zij zich hele
maal over in de handen van God, haar 
Schepper en biddend is zij de eeuwigheid in
gegaan. 
"Maria, gij die de Moeder van Jesus zijt: on
ze goede moeder en oma had een groot ver
t rouwen op U. 
Spreek gij nu voor haar ten beste en leid 
haar binnen in de eeuwige vreugde van Uw 
Zoon." 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en medele
ven en ter gedachtenis aan haar. 

Kinderen en kleinkinderen. 


