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Dankbaar gedenken wij 

Gerrit Beuvink 

echtgenoot van Dinie Ankoné 

• 26-1-1915 
te Oldenzaal 

t 16-7-1995 
te Oldenzaal 

We hebben afscheid van Gerrit genomen 1n 
de St. Antoniuskerk op 20 juli en hem daarna 
begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Gerrit was een geboren en getogen 'Boes
kool'. Een harde werker. Meer dan vijftig jaar 
heeft hij in het drukkersvak z'n bestaan ge
vonden als 'hand-zetter'. 
Vanuit dit vak kende hij ook veel mensen. 
Gerrit was een enthousiaste en vrolijke man, 
die in zijn jonge jaren vaak uitbundig van het 
leven heeft genoten. Graag vertelde hij over 
zijn ervaringen in het voormalig Nederlands 
Indië, waar hij als kok enkele jaren vrijwillig 
diende. Hij was ook een graag geziene gast 
in z'n stamcafé ·smudde' en bij de carna
valsvereniging ' de Glasblaozers'. Gerrit 

leefde op z'n e1gen wijze en h1j had ook zo 
zijn eigen standpunten. 
Meer dan 44 jaar heeft hij lief en leed ge
deeld met z'n D1nie. Zij heeft hem op han
den gedragen en hem met alle mogelijke zorg 
en aandacht omringd. Ze deelden ook de 
liefde voor de natuur. Samen hebben ze vaak 
gefietst door het mooie twentse landschap . 
Nooit zou hij echter alleen gaan. Altijd moest 
Dinie mee. 
Met het klimmen der jaren begon Gernt z1ch 
steeds meer uit het sociale leven terug te 
trekken. Dingen begonnen weg te vallen en 
hij had eigenlijk ook niet meer zo'n behoefte 
aan 'volk' over de vloer. Alleen met z'n vrouw 
was genoeg. De kring om hen heen werd dan 
ook steeds kleiner. 
Toch nog onverwachts sloeg het noodlot toe 
en maakte een verwoestende infectie een 
emde aan ZJjn leven. 
Moge Gerrit nu rust vinden in de zorgzame 
en koesterende Vaderhanden van God. 

Voor uw blijken van belangstelling en meele
ven danken wij U van harte. 

B.J.J. Beuvink-Ankoné 


