
Gedenk in uw oeheden 

Sernardus Gerhardus Droste 
ttchtq .. · lOt van 

Johanna Hermina Eulderink 

Hrj werd QtObor~n 111 juh 1934 t<> Q,erdir.l:e: 
Gesterkt door het H. Sacramer'l der Zi<>l:er., 
over J.,~d hiJ in I ouer 28 auo. 1974, geheel 
overgeyeY""D aan Ood& wtl. ZtJn 1ichaam Wl!rd 

ter ruste a~~•~d op Z3 auJ. J.a.' .. op h&t 
R.K Ie. er khof te Losser. 

Door zno bht én opgerulmd kara.::rer heeft 
de4e over · Jene in Zl)n korte Jev.-n vAal ba
t ei kt, ntet aat hiJ or..,m•• d~::gAn oedaan heeft, 
maar dal hlJ als AAtJV'>Udlg &rtJ-elder voer zi}n 
QBZLD 10 de Vl)JG t,;Jr.i OêD eagen hUlS (,J':bOUWd 
heelt. H1j deed dil, orndot h1) veol van ZIJn 

vrouw en ,11:: :nd...,rt!n h1elo en ou-.;tp had dAt die 
een e1gen tburs zouden he~ban. waar hlJ met 
zijn dlerbare VJOUW aau dtt klndt-r'"n J,efè:e en 
gezelligh~id kon gev~n, uie tn de&tt harce NA

Tf>ld nod1g zt}n voer een rusuge uilgroei van 
de londer .. n lJéiAr de vc.wassttuluHd. 
De laatste ptren van Z.l)n leven waren moAilijk 
voor hem, m~t ollq9n \'OJI'.','egta z1)n s1epE>nde 
z1ekH, maar vanwey~ ZIJn zorg voor vrouw ~n 
kinderen, omdat hiJ w1st dat ttJn r~ard.!'le hUls, 
waar hiJ ttjdens de bouw v~~" :t.w•u~tcnuppels 
had liggen, :r.ou vHrami, ren an oen AAuwig 
thuis, waa71100r ht) h~'1'l \o'J.lt IIIUlên gttlaten 
h~eft. drP nu ov ... r{ttot(J,'ltln ZIJn 1 1 trAnen van 
eeuwi.J~ 'lft'U~Ue an t.mjdsChi'lp, 
Moqe God :.rt)ll vrou'<v, mhc~r ook ?.l)n ouders, 
brot:!rS en zwll~ra sterk~n In hun v ... rdrt,..,t, rnede 
door de gedachte dat hrj als een hoeksteen 
zal bhJven voortlevt=n in zi]r1 thut.s. 

Onze Vader • Weet gegroet 

Heer geef hem de eeuwroe rust. 

Voor uw bli)k&n van medeleven bi) hel heen
g aan van mijn lieve man en onze zorgzame 
va d er . en de laatste eer tt.an hAm b•wezen, 
zijn wij zeer dankbaar. 

) H, Drol!e-Eulderml< 
Mîrjam e n Bert 


