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Als u dit gedachtenisprentje in handen neemt, 
denk dan een ogenblijk in liefde en eerbied aan 

Cathrina Maria Beukers-Vinke 
Catrien 

Sinds 1978 weduwe van Joop Beukers 

Geboren op I maart 19 18 te Erica 
Overleden op 26 februari 2005 in het 

Scheperziekenhuis te Emmen. 

Op 3 maart hebben wij haar uitgeleide gedaan vanuit de 
Maria Onbevlekt Ontvangen kerk te Erica en haar aan de 
aarde toeven·couwd op het kerkhof aldaar. 

Een geweldige, lieve en zorgzame moeder, 
oma en overgrootoma 

Haar warme hart voor ons allen is stil gevallen. Er is verdriet 
en grote verslagenheid. Onze moeder en oma was voor ons 
onvervangbaar. Vriendelijk en gastvrij, zorgzaam en blij was 
zij een bindende figuur in de familie. Deze eigenschappen 
brachten een sfeer van veiligheid en warmte in haar zo 
vertrouwde woning aan de Pannekoekendijk. Ze was 
oprecht geinteresseerd in anderen. Bij haar vond je een 

luisterend oor. Bij haar was je welkom. 
Het verlies van haar zoontje, haar dochter en haar man 
bracht veel verdriet in haar leven, De pijn is nooit 
verdwenen. Maar onze moeder en oma wist het te dragen. 
Je hoorde haar niet klagen. Wat bleef was haar goede 
humeur door alle tranen heen. Een sterke vrouw, haar ogen 
bleven twinkelen, ondanks de toenemende lichamelijk 
ongemakken die er, met het stijgen der jaren, kwamen. 
Met ons allen verheugde ze zich op haar verjaardag I maart. 
Ze wilde deze dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Een 
fijn feestje lag in het verschiet. Maar helaas, het mocht niet zo 
zijn. Opn·,euw is de dood de grote spelbreker. De klap komt 
hard aan. Waarom? Geen antwoord. 
Met pijn in ons hart herinneren we ons in grote eerbied alles 
wat moeder en oma voor ons en vele andecen heeft 
betekend. Ondanks ons verdriet willen we God danken, dat 
we zo'n moeder en oma hebben gehad. Terecht zijn we 
trots op haar. 

Nooit klagend, nooit vragen 
jouw lasten in stilte dragend 
jouw zorgen liefde zullen we nooit vergeten, 
van haar verdriet alleen het topje weten. 
·Nooit was iets te veel. 
Jij bezat zoveel liefde en wij kregen 
allemaal ons deel. 

Voor alle meeleven rond het sterven van onze moeder, oma 
en overgrootoma, zijn wij u heel dankbaar. 

Kinderen 
Klein- en achterkleinkinderen 


