
Ik ku.f nog eens je koude wangen 
Ik streel nog eens je koude hand. 

Dag pa. dag opa - God zal je ontvangen. 

Hermannus Antonius Johannes 
Beuvink 

geboren te Los~er, dd 23 juli 1920. 
Overleden dd 29 augu~tus 1991, in het ziekenhuis te 
Oldenzaal, na op eigen verzoek voorzien te zijn van 
het Sacrament der Zieken. Tijdens zijn leven gehuwd 
met Jantma Alberta Bannink. 
Te ruste gelegd op 3 september 1991 op de Begraaf
plaah te Oldenzaal. 

Pa was een man die van het leven hield, hij was 
eerliJk, je wist wat je aan hem had. z·n familie 
betekende heel veel voor hem en hij was altijd in 
voor een grapJe met z'n kleinkinderen. 
Ook in het ziekenhuis hield hij goede moed, tot het 
laatst toe had hij nog hoop op een betere afloop. 
Klagen over p1jn of ongemak deed hij niet en als hij 
sliep lag hij vaak te glimlachen. 
• Het leven IS mooi'. zei hij tegen ons. 
Toen het ook voor hem duidelijk werd dat hij niet 
meer beter zou worden berustte hij daarin. 
Hij nam van ons in die laatste dagen nog persoonlijk 
afscheid. "Waarom, hoe kan het?' vroeg hij steeds. 
Een echt antwoord daarop had niemand. 
Ook maakte hij zich zorgen over het verdriet dat wij 
om hem hadden. Wij op onze beurt probeerden hem 
zo goed mogelijk bij te staan in zijn lijden. Hij vond 

bet heel fijn om de laatste dagen niet alleen te zijn. 
Zes dagen en nachten zaten we aan zijn bed. 
Toen konden we niets meer voor hem doen, maar 
wat heeft hij ons veel gegeven. 

Z'n stoel blijft leeg, maar in ons han zal bij altijd bij 
ons blijven. 

In de laatste gesprekken met ons, sprak hij de 
volgende woorden; 

• Zorg goed voor moeder.' 
"Treur niet om mij. • 
"Herleven gaal door. • 

Voor uw hartelijkheid en medeleven betoond tijdens 
de ziekte en na het overlijden van pa, onze oprechte 
dank. 

Onze speciale dank gaat uit naar de artsen en het 
verplegend personeel van het R.K. Ziekenhuis in 
Oldenzaal, die pa en ons zo goed hebben bijgestaan 
in de afgelopen weken. 

Moeder Beuvink-Bannink 
lierman en Gerrie 
Lidyen Johnny 
Johnny en lrma 
Tonyen Marleen 
Tinaen Jos 
Michael en Ria 
en kleinkinderen 


