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Met veelliefde willen wij blijven denken aan 

Johannes Sernardus Beunders 

echtgenoot van 

Wilhelmina Grada Anna klein Avink 

Hij werd geboren op 20 mei 1922 te Losser. 
Plotseling is hij van ons heengegaan op 24 
januari 1997. Na de Eucharistieviering in zijn 
parochiekerk op 29 januari, hebben wiJ hem te 
rusten gelegd op ons kerkhof. 

Temidden van zijn dagelijkse bezigheden is hij 
gestorven. Hij had ZOJUist nog een boodschap 
gedaan. 
Bij zijn vaste plaats aan tafel la9 de catalogus, 
waaruit hij het zaad voor zijn tUin besteld had, 
met het oog op het komende seizoen. 
De avond ervoor was hij weer trouw naar de 
repetitie geweest van het koor, waar hij bijna 
zijn hele leven lid van is geweest. 
HIJ was ruim 46 jaar samen met moeder, moe
der die altijd voor hem klaarstond. 
Hij zal in onze herinnering blijven voortleven als 
een man die een zeer grote belangstelling had 

voor zijn gezin, zijn kinderen en vooral ook zijn 
kleinkinderen. 
We konden hem geen groter plezier doen dan 
om hem te vragen even iets voor ons te doen; 
boodschappen halen, even een riije met de 
auto. Altijd konden wij een beroep op hem doen 
en zonder veel woorden konden we zien, dat hij 
daarvan genoot. 
In alle stllte kon hij van het leven genieten; hij 
las veel, hield van fietsen en een wandeling 
maken. Maar zijn tuin dat was zijn grootste 
hobby. 
Bovenal was hij een man die zeer hard heeft 
gewerkt voor Zijn gezin. In zijn vak, hij was 
bouwkundig opz1chter, was hij ulterst punctueel. 
Zijn zakagenda stond tot op de dag van 24 janu
an vol met aantekeningen van alles wat voor 
hem belangrijk was. 
Nu wij zo plotseling afscheid moeten nemen, 
kunnen wij dat niet beter doen dan met de woor
den, die hij als koorzanger eindeloos vaak 
gezongen zal hebben: In paradisurn ...... 
de engelen mogen U begeleiden naar het 
hemels paradijs. 

Hij moge rusten in vrede. 
Uw belangstelling, tijdens de avondwake en bij 
deze uitvaartplechtigheid, betekent voor ons 
allen een grote troost en hopelijk putten wij hier
uit de moed om samen verder te gaan. 

W.G.A. Beunders-klein Avink 
Kinderen en kleinkinderen. 


