


In dankbare herinnering :1an 

Everhardus Antonius Eliesen 
Gradus 

weduwnaar van 

Everdina Johanna Elisabeth Beeoing 

Hij wad geboren op I aug1111111 /917te Baak. 
Op 6 juni 1944 huwde hij met Die/I Been ing. 
Op IJ uptemba 2004 is hij te Doetinchem 
0\'er/eden gesterkt door het Sucramnrt m11 de 
Zieken. De uirman "" crt:mlltle l'onden 
plaats op 15 september 2004 lt' Doetinchem. 

Vader was de oudste uit een groot ge1in van 
negen kinderen Zijn belangstelling en Lorg 
~oor dieren hebben in zijn leven een grote 
rol gespeeld. Hij begon al jong te werken op 
een pluimveebedrijf en later i~ hij daarmee 
ook voor zichzelf begonnen samen met ;ijn 
vrouw Dien. Kippen. honden. varkens en 
nertsen. daar draaide het allemaal om. l::.crst in 
Doetinchem, waar ook hun 3 kinderen Lijn 
geboren en later in Hengelo Gld. HIJ genoot 
van zijn 6 kleinkinderen en vooral als iedereen 
bij elkaar was kon hij prachtige anekdotes 
vertellen. Nadat ze gestopt waren met hun 
bedrijf legde vader nch vooral toe op het 
kweken van fuchsia's, 7odat zijn tuin ·s wmers 

één bloemenpracht was. Een eind rond rijden 
en è>tn wandelen behoorden tot het vaste 
ritueel. Tot op hoge leeftijd hebben 7C zich 
altijd zelf kunnen redden. Doordat hun 
gezondheid erg achteruit ging zijn tt in 
augustus 2003 verhuisd naar het verzorgings
huis "Croonemate'ïn Doetinchem. 
Bijna 60 jaar was hij getrouwd met Dien en 
ook daarvoor kenden Lij elkaar al vele jaren. 
Het ~iel hem dan ook moeilijk toen 1ij op 
23 februari j.l. overleed. mede omdat hij zelf 
lichamelijk ook erg achteruit ging. Hij \Ond 
steun bij Lijn kinderen. die hem ell..e dag 
bezochten en het verplegend personeel die 
hem met liefde hebben verzorgd. Daar was hij 
ook erg dankbaar voor. Ook 7ijn broer en 
zussen toonden veel belangstelling \OOr hem. 
betgeen een grote troost voor hem \\as. 
Na een zware en moeilijl..e tijd i' vader op 
11 september :wo~ overleden. 

Moge hij nrsten in 'rede 

Voor Uw blijk van medeleven na het overlijden 
van ont:e lieve vader en opa betuigen wij U 
allen onze hartelijke dank. 

Kinderen. kleinkinderen 
Fam. Elie~en. 




