
In dankbare herinnering aan 

ALBERTUS ANTONIUS BEVERS 
weduwnaar van 

HENDRIKA JOHANNA BREDENBEEK 

HIJ werd geboren te Enschede op 
26 februari 1910 en overleed, door 

de Sacramenten der zieken gesterkt, 
op 18 juli 1991 in het ziekenhuis 

aldaar. - De H.Eucharistie bij zijn 
uitvaart werd gevierd in de H.Hart

kerk te Enschede op 22 juli, waarna 
we hem hebben begraven bij MoedN 

op de Oesterbegraafplaats aldaar. 

t 
Een leven vol arbeid en zorg is nu op 
aarde toch nog onverwacht snel 
afgesloten. - Met grote godsvrucht 
ontving Vader in het bijzijn van zijn 
kinderen de Ziekenzalving: hij beleef
de dit zeer intens. - Daarna volgde 
zijn laatste nacht; in de vroege-och
tend kwam heel rustig zijn sterven, 
dat voor hem een hereniging bete
kende met Moeder. 

Voor zijn kinderen en kleinkinderen 
is het haast ondenkbaar dat zij hem 
moeten missen bij al hun lief en leed · 

want hij leefde in grote trouw en 
zorgzaamheld met leder mee. 

Na zijn werkzame levensperiode als 
electriciën nam hij, ondanks z'n eigen 
lichamelijke handicap - de zorg voor 
zijn dierbare vrouw, tot aan haar dood 
op zich. - Zij waren 46 jaar getrouwd 
geweest: de ouders van 6 kinderen '3n 
grootouders van 14 kleinkinderen 
geworden. Ook na haar sterven bleef 
hij haar trouw door zijn wekelijkse 
gang naar haar graf. 

Trouw is wel het grote kenmerk van 
Vader geweest ; trouw aan al zijn 
dierbaren; trouw als 'n gelovig chris
ten aan zijn geloof en zijn Kerk, aan 
de Heer in dagelijks gebed, aan alles 
en Iedereen, ook en vooral In zijn 
wankele gezondheid. 

Moge de Moeder Gods Maria 
vader en moeder nu herenigen 'in 
Gods Vaderhuis in de Liefde van het 
H.Hart van Jezus. 

Voor Uw meeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van onze lieve 
Vader en Grootvader, zijn wij U zeer 
dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen 


