


Voor zoveel verdriet, 
 hebben wij de juiste woorden niet. 

Mijn trouwe maatje, onze lieve papa, onze super opa,  
wat ben jij onverwachts gegaan.  

Met veel verdriet hebben wij afscheid genomen van 

Harry Bekkers
∗ Nijnsel, 29 maart 1950                                        † Eindhoven, 30 maart 2020 

echtgenoot van 

Lia Bekkers - van Genugten 
  
 Pieter 

 Jannie en Twan 
  Sanne 
  Iris 

Lindendijk 10 
5491 GB Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst en begrafenis hebben op zaterdag
4 april 2020 in besloten kring plaatsgevonden.

Vertrouwen liep als een rode draad door 
jouw leven. Vertrouwen in het geloof, 
vertrouwen in je lichaam, vertrouwen 
in anderen. Je had ook een enorm groot 
vertrouwen dat al� jd alles goed kwam.

Je stond al� jd klaar voor familie, 
vrienden en kennissen, iedereen 
kon bij jou terecht voor advies of 
wijze raad. Niets was teveel. Even 
aan ome Harry vragen… Hier zullen 
veel neven en nichten met warme 
gevoelens aan terug denken.

Jouw inzet voor de gemeenschap 
was groot. De hoeveelheid besturen 
waarin jij hebt gezeten is niet te tellen. 
Jeugd, parochie, poli� ek, kunst en 
cultuur, ze wisten je overal voor te
vinden.

Op een avond in 1978 kwam je thuis 
en had je besloten om voor jezelf te 
beginnen. Op die avond is Bekkers 
Adviesbureau geboren. 

Gedreven en met veel passie heb je het 
bedrijf uitgebouwd. In Lucy vond je een 
goede partner met dezelfde idealen. 
Trots zijn we op wat je hebt bereikt! 

Aan de bakkerij en Nijnsel had je 
dierbare herinneringen, beiden 
hadden een warme plek in je hart. 

Het verlies van je broer Frie, je zus 
Carla en Jos Siemons hebben je 
ontze� end aangegrepen, maar ook 
na deze verliezen, bleef je posi� ef 
en vol vertrouwen in het leven.

Liefste Harry, pap en opa, ook 
deze laatste strijd ging je weer vol 
vertrouwen aan. Vol goede moed, 
tot op het laatste moment. Wat 
een held ben je toch! 

Je vertrouwen, posi� viteit en 
doorze�  ngsvermogen zijn een 
voorbeeld voor ons allemaal. 

Wij zijn ontze� end dankbaar voor 
wat je ons gegeven hebt. Je kracht, 
liefde en betrokkenheid zullen voor 
al� jd voortleven in ons hart. 

Wat zullen we jouw ontze� end missen!

Lia, Pieter, Twan & Jannie, 
Sanne en Iris


