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Dankbaar voor alles wet hij voor zovelen mocht 

betekenen, willen we de herinnering 
blijven beweren een 

FRANS EIJSSINK 
de zorgzame en toegewiJde echtgenoot van 

EMMY SWAAK 

en de onvergetelijke vader van 

BIRIAN, HILDE, THERA en FRANK 

Hij werd geboren te Weerselo op 10 april 1924 
HIJ ontwikkelde zich tot een men die steeds zocht 
hoe hij z'n leven nuttig kon besteden voor de Heer 
en In dienst ven z'n medemensen. Op de eerste 
plaats voor zijn vrouw, met wie htj 22 1eer (lef en 
leed mocht delen Semen met haar bouwde hij een 
fijn gezin op. aan z1Jn kinderen gaf hij een voor
beeld van saamhorlqhe1d, blijheid en christelijke 
dienstbaarheid. Z 'n huls was een middelpunt van 
gezelligheid, waar iedereen welkom was Want 
naast zijn gezin had hij een hele grote taak 1n de 
sportvereniging , Achilles '12". In z'n jonge 1aren 
zelf als enthousiast voetballer. later als 1eugdlelder 
en verder vele jaren els de zorgzame penn1ngmeos· 
ter van deze qrote sportvorcnlqing. die meer dan 
1100 leden te lde Om zijn vele werk voor deze 
vereniging word hij benoemd tot lid van verdiensten. 
Zijn liefde en zorg voor de jeugd bezorgde hem 
een zekere populariteit. zowel onder de jeugd, maar 
ook onder zijn collega's bij Hollands Signaal , waar 
hij ruim 30 jaar werkzaam was. als In de buurt, en 
zelfs in de parochie. waarin hij werd gekozen tot 
parochieraadslid. Toch wa• hij In wezen een zeer 
rustig en bescheiden mens. die zich nimmer op
drong, maar in alle rust en eenvoud zijn veelom· 
vattende taak vervulde Het diepste geheim van zijn 
leven was zijn oprechte geloof In de Heer, voor 
wie hij zich in alles verantwoordelijk voelde . 

Geheel onverwacht werd hij in alle rust en vrede 
uit ons midden weggenomen op zondagmiddag 20 
april 1975, naar mense lijke berekening nog veel te 
vroeg, omdat hij nog helemaal niet gemist kan 
worden. Diep bedroefd dat we deze f1Jne en herte
liJke mens niet langer in ons midden mochten 
hebben. hebben we op 23 april 1975 In de uitvaart
dienst in de 0. L. Vrouwekerk God gedenkt voor 
Z'Jn leven onder ons. en hem daarna te rusten 
gelegd op het r. k. kerkhof te Hengelo (0). 

Niemand leeft voor zichzelf. 

Niemand sterft voor z1chze1f. 

Wij leven en sterven voor God onze Heer. 

Aan Hem behoren wij toe 

Voor Uw blijken van deelneming betoond na het 

plotseling overlijden van mun dierbare echtgenoot 

en onze lieve zorgzame pa, zeggen wij U onze 

hartelijke dank. 

Hengelo (0), apri l 1975 
Poolsterstraat 16 

E. l. S Eljsslnk-Swaak 
Blrian 
Hilde 
Thera 
Frank 


