
Met veel helde willen wij blijven denken aan 

Antonius (Toon) Gerhardus 
Eulderink 

weduwnaar van 
Elisabeth ten Wolde 

Hij werd op 6 mei 1906 in Losser geboren. 
Vrij plotseling is hij van ons heengegaan op 

Witte Donderdag - 9 april 1998. 
Na de uitvaartviering in onze parochiekerk 
van de H. Maria Geboorte hebben wij hem 
te rusten gelegd in het graf bij zijn vrouw 

die 1n 1989 was overleden. 

Op de dag waarop hij zou worden opgeno
men in het verpleegcentrum in Losser, is hij 
in alle rust thuis overleden. Na 91 jaar ging 
zijn levenskaars langzaam uit. Want dat wil
len wij van hem zeggen; hij was als een 
echte kaars in ons midden die helder straal
de. 
Hij was een diep gelovige man en kwam 
daar duidelijk voor uit. 

In zijn goede jaren droeg hij met zijn vrouw 
de zorg voor een groot gezin. Hij werkte in 
de textiel en zeker in de beginjaren van hun 
huwelijk hebben ze het niet breed gehad. 
Maar niemand kwam iets tekort. Ook was hij 
buiten zijn gezin zeer aktief in het werk van 
de vakbond en in de sport. Niets was hem 
teveel. Overal straalde zijn kaars. 
Hij heeft ons een uitstekend voorbeeld na 
gelaten. Zeer principieel, uiterst punctueel, 
je kon op hem bouwen. 
Daarnaast kon hij van het leven genieten. Hij 
was een man waar je gemakkelijk mee 
omging. 
Na de dood van moeder heeft hij samen met 
Toon nog hele mooie jaren mogen meema
ken. Toen het moment kwam dat het thuis 
echt niet meer ging is hij gestorven, in zijn 
eigen huis, in zijn eigen omgeving. 
Vlak voor Pasen. Het lijkt allemaal op een 
gebedsverhoring. Vader, bedankt voor alles, 
rust in vrede. 

Voor uw meeleven en aanwezigheid bij zijn 
uitvaart en begrafenis zijn wij u zeer dank
baar. 

Zijn kinderen en kleinkinderen 


