
Dankbare herinnering aan 

Lena Bevers - Hendriks 

Geboren te Enschede 
op 7 november 1919 

Sinds 3 maart 1950 weduwe van 
Hennie Bevers 

Na een welbesteed leven overleden 
te Enschede op 20 september 2001 

Met een Eucharistieviering in de kapel van het 
Ariënshuis hebben wij op 25 september afscheid 

van haar genomen 

Er is toch nog vrij onverwacht een emde geko
men aan het leven van onze goede moeder en 
oma. 
Na een gelukkige jeugd en acht mooie huwehjks
jaren is haar verdere leven voor een groot deel 
getekend geweest door het kruis. 
Door het vroegtijdige verlies van haar man, was 
ze genoodzaakt om, naast de zorg voor haar 
twee kleine kinderen, ook nog uit werken te 
gaan. 
Toen haar krachten minder werden en zij in de 
A.O.W. kwam, diende zich een andere beproe
ving aan: de ziekte van haar dochter. 

Meer dan 20 jaar heeft zij haar verzorgd met alle 
liefde die in haar was. 
Met haar ging ze nog enkele keren naar Keve
laer. 
Ze was een heel gelovige vrouw 
Zolang zij kon zocht ziJ haar kracht bij Christus in 
de Eucharistie: in het stilte-centrum van de Witte 
Zusters op de markt en tot aan haar dood. door 
het wekelijks ontvangen van de H Communie. 
Toen haar dochter overleed verviel voor haar het 
doel wat zij zich gesteld had en gmg zij steeds 
meer uitzien naar de dag, dat God haar tot Zich 
zou nemen. 
Ondanks de tegenslagen in haar leven bleef ZIJ 
zoals zij altijd was geweest heel eenvoudig, 
vriendelijk voor iedereen, dankbaar voor de 
steun, die wij haar mochten geven, een geeste
lijk sterke vrouw, die groot was 1n het wegc11feren 
van zichzelf. 
Mét haar vertrouwen wij, dat zij nu voor eeuwig 
gelukkig zal zijn in de hemel, waarnaar zij hoop
vol heeft uitgezien. 

Moge zij rusten in vrede. 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter ge
dachtenis aan haar. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


