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Ter dankbare herinnering aan 

HERMAN EVERLO 
echtgenoot van MAAIETJE SCHOLTEN 

HiJ werd op 9 maart 1920 in Tubbergen geboren. 
Na een welbesteed leven is hij, nadat hij in de 
kring van ons gezin het sacrament der zieken 
had ontvangen, op zondag 31 maart 1985 1n ons 
huis te Hengelo ov in vrede overleden Op 
Witte Donderdag. 4 april, waren we In de O L. 
Vrouwekerk bljQen voor zijn uitvaart. Daarna 

nebben we rem te rusten ge legd op het 
r · kerkhof van Henge10 ov. 

Papa heeft voor moeder en one gezin meer be
tekend dan we met woorden kunnen zeggen. 
Met heel zijn hart heeft hij voor ons geleetd en 
gewerkt. En hard gewerkt, want door zijn be· 
roep als bakker moest hij vaak vroeg op en 
lang werken. Hu was de spil van ons gezin, 
dat hij met zachte hand leidde Hij was eigen
lijk veel te goed voor ons. Alles deed hij voor 
ona, hij stimuleerde ons in de studie en had 
belangstelling voor alles wat we deden. HIJ had 
daar niet veel woorden voor nodig Zijn hele 
manier van omgaan met ons sprak van zorg en 
helde 

Hij hield van gezelligheid en had graag mensen 
om zich heen Hij ging graag op bezoek bij de 
fomille, maakte graag een praatje met de buren 
en naar zijn kaartavond keek hij steeds weer 
uit En wat kon hij gezellig en geestig vertel
len over vroeger! 1 edereen hing dan aan zijn 
lippen. Vijanden kende hij niet en hij was ge
zien om zijn eenvoud en zijn aandacht voor het 
wel en wee van iedereen. 
Papa was een echte natuurvriend Hij wandelde 
veel en kende elle weggetjes en paadjes. Al· 
tijd kwam hij weer op ée juiste weg uitl 

Toen hij van zijn welverdiende rust genoot. 
overviel hem de ziekte. Hij wist heel goed wat 
er met hem aan de hand was, maar hij ver
werkte het voor zichzelf. Op het stuk land, 
waar hij zijn hobby van tuinieren kon uitleven. 
heeft hij alles uitgevochten. HIJ was God dank
baar dat hij zijn taak in het leven af had mo
gen maken en dat de kinderen allemaal hun 
werk hadden. Heel precies en secuur, zoals 
hij heel Z•Jn leven was geweest. werkte hij al
les af en droeg het over aan ons. Toch had 
hij nog graag willen leven en mee willen ma
ken, hoe het mat ons verder zou gaan. Daar· 
om vond hij het moei lijk om afacheid te nemen 
en om moeder en ons achter te laten. Toet> 
heeft hij zich gewonnen gegeven aan God Als 
een gelovige mens. die heel ziJn leven God 
trouw had gedtend. heeft hij de stap naar de 
overkant gezet Terwijl we samen met hem ba· 
den heeft hij zijn leven heel rustig in Gods 
hand teruggegeven. 

Herman, papa, we vergeten je nooit! Blijf nu 
ook bij ons en bid voor ons 

De hartelijke belangstelling van familie, buren 
en vrienden tijdens de ziekte en na het heen· 
gaan van mijn lieve man en onze onvergetelijke 
papa Is voor hem en ook voor ons een gewei· 
dige steun geweest 
We danken U daarvoor van harte. 
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