
t 
In dankbare herinnering aan 

HENDAlKUS ANTONIUS BEUVINK 

echtgenoot van 

DINA MARIA THERESIA TER GROTE 

Hij werd geboren 25 november 1930 te Ol
denzaal en overleed 7 juni 1985 te Oldenzaal. 
Na de Eucharistieviering in de St. Antonius
kerk op 11 juni d.o.v. werd zijn lichaam be
graven op het kerkhof te Oldenzaal. 

••• 

"Niemand leeft voor zichzelf alleen, 
niemand rter[t voor zichzelf alleen, 

wif leven en rteTIIen voor God, onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe. " 

Heel onverwacht, nog mldden in zijn leven, is 
hij gestorven. Zijn dood raakt ons allen diep. 
We voelen ons heel klein en machteloos nu we 
iemand moeten missen die ons zo dierbaar 
was. Juist nu hij gestorven is weten we wie hij 
voor ons is geweest en wat hij voor ons heeft 
gedaan. 

Altijd bezorgd om het welzijn van zijn gezin, 
altijd in de weer voor zijn zaak waarin hij met 
liefde en hard heeft gewerkt en steeds bereid 
zoveel mogelijk anderen van dienst te zijn. 
Daarbij zijn ook hem moeilijkheden niet be· 
spaard gebleven. Voor alles wat hij voor ons 
heeft betekend en heeft gedaan zijn we zeer 
dankbaar. Deze dankbaarheid en vele kostba· 
re herinneringen zullen zeker de pijn in ons 
hart verlichten. Bovendien mogen wij ons 
vasthouden aan de woorden van onze Heer: 
"Wie in Mij gelooft, al is hij ook gestorven. zal 
leven." 
Dat onze hemelse Vader hem in zijn onuit· 
sprekelijke heerlijkheid moge opnemen. waar 
hij het eeuwig licht bezit , ongestoorde rust en 
vrede. 
Ons leven wordt nu anders. Maar met hem in 
ons hart willen wij onze weg vervolgen totdat 
wij eenmaal voorgoed met elkaar verbonden 
bij de Heer mogen zijn. 

Rust dlln in vrede en tot ziens. 

Voor uw blijken van belangstel ling. ondervon· 
den bij het overlijden van mijn lieve man en 
onze zorgzame vader, betuigen wij u hiermede 
onze oprechte dank. 

D.M.T. Beuvink-ter Grote 
en kinderen. 


