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Dankbaar willen we blijven denken aan 

HENDRIKA KLEISSEN 
weduwe van 

HERMANN GERRIT JAN EULDERINK 

Zij werd geboren op 1 november 1917 In Olden
zaal en overleed, na gesterkt te z!jn door de 
Sakramenten der Zieken, op 23 april 1984. Op 
27 april d o .v . hebben we biddend afscheid van 
haar genomen tijdens een Eucharistievieri ng In 

de H. Hartkerk te Hengelo ov en Hn daarop 
<ia~sluitende korte liturgische dienst In het 

crematorium te Usselo. 

Het leven van moeder en oma Eulderlnk was 
geheel gericht op anderen . Haor werklust en 
bezorgdheid ging voor alles uit neer haar gezin. 
Daar met name vond zij haar geluk In het geven 
van liefde aan anderen, terwijl zij voor zichzelf 
weinig eisen ste'de, Ja eigen moeilijkheden 
vaak met een lachend gezicht onderdrukte. Sterk 
kwam dit tot uiting tijdens de langdurige ziekte 
van pa en zijn overlijden In 1977. ZIJ miste hem 
daa· na erg. Toch hoeft ?Ij moedig en met de 
h3ar eigen opgewektheid de levensdraad weer 
opgepikt, terwille van haar kinderen en klein
kinderen 

Maar de laatste tijd ging haar gezondheid 
duidelijk achteruit; ze begon steeds moeilijker 
te lopen en toen ze op woensdag In de Goede 
Week in het ziekenhuis moest worden opgeno
men, had zij er een voorgevoel van dat ze niet 
meer thuis zou komen. Op de Tweede Paasdag 
reeds riep God haar tot Zich Het ging allemaal 
vrij plotsellng. Maar wij kunnen er vrede mee 
hebben omdat we beseffen dat haar een lijden&· 
weg bespaard is gebleven; maar ook omdat wij 
vertrouwen, dat zij nu met pa verenigd mag 
delen in de heerlijkheid van de verrezen Heer 

WIJ blijven aan haar denken als een lieve. op
gewekte en zorgiame moeder en oma. 

Moge zij rusten 1n vrede! 

Voor uw blijk van deelneming, betoond ne het 
overlijden van onze moeder en oma, zeggen wij 
u onze hartelijke dank. 

Hengelo ov, april 1984 
G Doustraat 21 

Kinderen en klelnklndcren 




