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In liefde en dankbaarheid gedenken wij 

HENRIGA MARIA VAN DETH 

sinds 14 september 1955 echtgenote van 

Johannes Antonius Gerhardus Bekhuis 

Zij werd geboren te Denekamp 10 april 
1~28. Na een moedig gedragen ziekte, voor
Zien van het Sacrament der Zieken over
leed ze 22 augustus 1992 thuis aan de Th. 
v.d. Barehstraat 28. 
Na de Eucharistieviering bij haar uitvaart 
werd ze 26 augustus te ruste gelegd op het 
kerkhof van de St. Nicelaasparochie te De· 
nekamp. 

Een lieve en trouwe echtgenote, zorgzame 
mama en fiJne oma is van ons heengegaan. 
Het valt ons zwaar afscheid te nemen van 
haar, die zo veel voor ons betekend heeft. 
Mama was een nuchtere, optimistische en 
bescheiden vrouw, die in haar kontakten 
met mensen altijd goed en vertrouwvol 
overkwam. 

Als voorzitster van het dameskoor, waarvan 
zij 25 jaar een trouw lid is geweest, heeft zij 
veel voor dit koor en heel de parochiege
meenschap betekend. Vol dankbaarheid 
blijft zij daar in de herinnering voortleven. 
Heel haar leven is getekend geweest door 
dienstbaarheid. Waar mogelijk en gewenst 
stond zij altijd voor iedereen klaar. 
De laatste zes levensjaren heeft een ernsti
ge ziekte haar leven verzwaard. Op een be
wonderenswaardige manier. met groot ver
trouwen en levensmoed wist zij hiermee om 
te gaan. Tot het laatst probeerde haar 
krachtige geest het leven, dat haar zo dier
baar was, vast te houden. Zo graag had zij 
voor haar man, kinderen, kleinkinderen, 
waar zij zoveel van hield, en voor velen wil
len blijven zorgen. 
Dat zij uit haar lijden verlost is, troost ons, 
maar het gemis zal blijven. 
Toch geloven WIJ dat zij nog heel dicht bij 
ons is. want haar liefde voor ons en onze 
liefde voor haar kunnen n1et sterven. 
Rust in vrede, tot weerziens bij God. 

Voor uw deelneming en medeleven, onder
vonden tijdens haar ziekte en na het overlij
den van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder en fijne oma betui
gen wij U onze oprechte dank. 

Familie Bekhuis 


