
Om nomt I<' v~rg.:ten 

HERMAN BEUVINK 

~mis 16Jaouan 1943 gehuwd met 

MARIE EGDERINK 

HtJ werd op 21 januari 1914 in Zwd- Berghuil-<'n gebo
ren. Heel bc!""11St ontvmg hiJ hd saaament van de 
Z1ekenzalnng in het 7Jekenhws te Olden7.aal. waar h1j 
owrleed op 6 april 1993. Velen hebben hem dankbaar 
herdacht tijdens de Uitvaartluis in de Mariakerk en bege
leid naar ZIJD laatsteru.sfplaatsophet kerkbofte Oldenzaal 
op8 apnl . 

Wr:: llJII dankbaar vO<II" LIJD persoon en voor alles wat hiJ 
in mil> nuddeutot st.aJid heeft gebracht. Meer dan 50 Jaar 
wa, 111.1 gelukkig gehuwd met Mane. voor hem de voor
llllllmste, walluJ vooral de laat.<;te weken u.> duideliJk liet 
merken. HIJ h<)<!ft Zich mgezet voor ZIJn gezin, 111 een 
hand IJk<' relatie md liJn landeren en grote belangstel 
ling vr>or zijn 8 kleinkinderen. 
BiJna 50 JaM werkte hij i u de textiel om daarna heerlijk 
van 71Jn pèUSioentijd tè genieten. Want hij hield van de 
naruur, met zijn kennersoog voor zijn we en voor de 
vogels. H1j straaldete,Te!dènheidun. gel.<'lhghe1d, stee<L~ 

bcre1d m<.'t anderen van gedachten te wisselen. H1_j ZCI 

dan cerhjk. wat hiJ er van vond, begiftigd md een 
geweldig geheugen. was hij overal 1n geïnteresseerd <.'11 
stelde ZICh van alles op de hoogte. HIJ was graag thu1s, 
waar!UJ gen<xll van de goede band met ziJn kinderen en 
kl.:1ulanderen. dankhaar vooral W>Or de grote i nut \au 

H.:nnan en Leoru 
Steun vondhtj in ziJnlevendgeloof en 1n1Jjn betrokkèll· 
hctd biJ zijn parocl11c; elke t.aterdag trouw in de kerk was 
Ill.f ~~n hd1tpunt ve>or velen; met ZlJII eigen woordèn 
drulac lnJ het zo un: Ik ben nu è~llmaal van die paniJ . 
daar vnl1k gra,ag bij bhjven. 
Door etn ernstige Zlèlae getroffen kwam htj ut hè! 
Zlàcnhuis; daar was htJ ecu kracht voor iedereen. met 
I'JJII levendige ogen bleef luj ons nabiJ en had voor elk 
vanons een boodschap. d1e we niet gauwzullen vergeten. 
Vol overgave gmg luJ van ons heen; m<.'t e.:n groot 
keutsteken gerutgde hiJ van 7.tjn geloof 111 onze Heer. 
gc.~torven, maar weer tot nieuw leven geroepen. 
Op Witte Donderdag vieren wc rondom hem de Eucha
nstiè, in betzelfd~ g~loof: 

''»Ü áit 'Rrooá ttt, zal in uu u'VJfuiá flvtn •. 

V<x~ruw medeleven Ujdcus zijn ziekte en na zijnoverlij 
den bhtven we u dankbaar. 

M. 01. Beuvink-Egbc!rinlc 

Kinderen en k.lemkind<.'rett. 


