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Echtgenoot van Marie Beeks 

Toch nog vrij onverwachts is hij thuis In z'n 
eigen omgeving overleden. Wij hebben 
afscheid van hem genomen tijdens de uitvaart
mis in de Maria kerk, waarna we hem begeleid 
hebben naar zijn laatste rustplaats op de 
begraafplaats aan de Schipleidelaan te 
Oldenzaal. 

Hij was een toegewijd echtgenoot, een fijne 
vader en een lieve opa. 

Pa groeide samen met zijn twee broers op in 
het "Brook". Ondanks dat beide ouders vroeg 
waren overleden, zijn ze toch met veel liefde en 
zorg opgevoed door "Oma Brabanr. 

Samen met Ma begon hij aan de Zuldbroekweg 
50 met een klein boerenbedrijf. Om genoeg 
brood op de plank te krijgen voor de 5 kinderen 
ging hij daarnaast ook nog werken bij de plant
soenendienst van de gemeente Hengelo. 

Zijn grote liefde voor koeien en paarden liep als 
een rode draad door zijn leven. 

Pa mocht dan ook graag vee verhandelen. 
Maar zijn grootste hobby bleven toch de 
paarden. Voor de jongens werden pony's 
gekocht. Zodoende werd hij een van de oprich· 
ters van de Pony Club "De 5 marken", waarvoor 
hij zich jaren als bestuurslid heeft ingezet. 

Na zijn pensioen is het kaarten ook een grote 
hobby van hem geworden. Hij was elke 
dinsdagmiddag aanwezig. 

In het dagelijks leven was hij een echte rege
laar. Hij gaf iedereen opdrachten tot het laatst 
toe. Daarin ver~terkte hij zijn krachtige 
persoonlijkheid en ondanks tegenspartelen 
deed men graag wat hij van je verwachtte. 

Zijn 5 kleinkinderen waren zijn oogappels. Hij 
wilde ze het liefst elke dag zien en genoot hier
van elk moment. 

Wij zijn hem dankbaar voor dit alles en willen 
proberen iets van zijn levensstijl over te nemen 
en door te geven. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn 
overlijden zijn wij u erg dankbaar. 
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