
Gedenken we dankbaar 

JANTJE HENDRIKS 

echtgenote van Johan Beuting. 

Ze werd geboren te Gieten (Dr.) op 5 ok
tober_ 1909. Ze overleed plotseling op 6 fe
bruan 1 984 te Enschede op 74-jarige leef
tijd. De uitvaartdienst was in de St. Jozef
kerk op 9 februari d.a.v. Ze werd te ruste 

gelegd op de Oosterbegraafplaats 
te Enschede. 

Haar leven \\as rijk, ook al was het vóór en 
tijdens de oorlog best moeilijk om, samen 
met haar man, aan haar zeven kmdcren te 
kunnen geven wat ze nodig hadden. 
Haar rijkdom was een andere. Toen het i..on 
was haar grootste vreugde te kunnen geven. 
Haar overtuigin~ v.as: wie goed doet, goed 
ontmoet. Die wijsheid had ze van haar moe
der overgenomen en gaf ze weer door aan 
haar kinderen. Ze leefde mee met de zieken 
die ze kende en ze had voor hen altijd een 
verrassing. In september al begon ze kado's 
te kopen om op 't St. Nicolaasfecst te kun
nen geven aan kinderen en 16 kleinkinderen. 
Ze genoot van de hechte familieband: "Wc 
hebben het goed, want de kinderen komen 
allemaal vaak op bezoek". Ook dan gaf ze 
van alles mee uit "haar voorraad". Dat was 
haar oo~ genoel!: vakantie met haar man 
had ze met nodig. Wel genoot ze er zicht
baar van wanneer ze met de auto door de 
prachtige Twentse natuur kon rijden: 

"Nederland is ook mooi". 
Iedereen was ~ag in haar gezelschap; ze 
was levenslustig en dankbaar en attent. Op 
Kerstmis en Nieuwjaar wedijverde ze met 
haar kinderen en bekenden om de eerste te 
zijn met de goede wensen. Acht september 
1982 was voor haar en haar man een hoog
tepunt: toen waren ze 50 jaar getrouwd. 
Lang hadden ze er naar toe geleefd. 
Veel bleven ze er over napraten. 
Misschien zonder dat ze het zich realiseer
de maakte ze waar wat Huub Oosterhuis 
dichtte over de kern van ons christen-zijn: 

Wie zijn leven niet wil geven, 
niet ''il delen met zovelen, 
met een ander, gaat verloren. 

Wie wil geven wat hij heeft, 
d!e zal leven, opgegeten, 
die zal weten dat hij leeft. 

Naar een woord van Jezus zelf zál ze leven, 
gelukkig leven bij God, ook al is ze gestor
ven: omdat ze in Ouistus heeft geloofd. 
Haar regelmatig kontakt met de kerk en 
haar veelvuldige Communie, zelfs nog in 't 
ziekenhuis, moeten haar daartoe hebben ge
sterkt. Moeder tot weerzien. 

ONZE VADER WEES GEGROET 
Voor uw vele blijken van deelneming zijn 
wc U oprecht dankbaar. 

.l.J. Beuting, 
kinderen en kleinkinderen. 


