
Dankbaar gedenken we 

JOHANN JOSEPH BEUTING 

weduwnaar van Jantje Hendriks. 

Hij werd geboren te Krosewick (D) op 
26 maart 1902. 

Hij overleed in het Ariënstehuis in Glanerbrug 
op 28 juni 1987. 

We deden hem uitgeleide tijdens de uitvaart· 
dienst in de St. Jozefkerk te Enschede 

op 2 juli d.a.v., waarna we hem te ruste legden 
op de Oosterbegraafplaats. 

Als timmerman zorgde vader voor de brood· 
winning. Samen met moeder heeft hij ons een 
fijne jeugd gegeven, ofschoon hij wel zijn eisen 
stelde. De zang nam een grote plaats in in zijn 
leven, hetgeen weer de sfeer thuis bepaalde. Ook 
hield hij, evenals moeder, van mooie tochtjes 
door het Twentse land. 
Acht september 1982 was een hoogtepunt: toen 
waren ze 50 jaar getrouwd. Lang praatten ze er 
nog over na, want de familieband was hun alles. 
Toen moeder in februari 1984 plotseling over· 
leed, gaf dat een grote schok waar vader nooit 

overheen gekomen is. Was hij al wat in zichzelf 
gekeerd, nu ontbraken hem helemaal de woor· 
den om zich te uiten. 
In het Ariënstchuis, waar hij sinds 1985 ver· 
bleef, voelde hij zich thuis. Hij genoot er van de 
kamer, was dankbaar voor de goede zorg van 
het personeel en verheugde zich over de regel · 
matige bezoeken van kinderen en kleinkinderen. 
Ook zorgde hij er af en toe voor "de vrolijke 
noot". 
Z'n overlijden, die vroege zondagmorgen, kwam 
toch nog onverwacht. Wetend hoc sterk hij 
geloofde en hoe hecht hij met de kerk verbon· 
den was, mogen we vertrouwen op zijn ver· 
rijzen is tot een eeuwig leven. Want ook hierin 
zal hij Christus volgen, van wie de engel op die 
eerste dag van de week, zeer vroeg in de mor· 
gen, zei: Wat zoekt ge de levende bij de doden? 
Hij is niet hier, Hij is verrezen. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

Voor uw vele blijken van medeleven en deel· 
neming danken wij U hartelijk. 

De kinderen en kleinkinderen. 


