
In dankbare herinnering aan 

EDUARD JOSEPH SAUERWALD 

echtgenoot van 

Hermina Hendrika van het Reve 

Hij werd geboren te Enschede 28 juli 
1894. - Hij overleed in de Heer, in het 
Dr.Ariënstehuis te Enschede. donder-

dagavond 17 september 1981. 
Dinsdag 22 september hebben wiJ hem 

na een plechtige Uitvaartmis in de 
St. Josephkerk. uitgeleide gedaan 
naar 't crematorium te Usselo. 

Het sterven van een mens betekent 
voor zijn aardse leven wel een ingrij
pende verandering. maar 't leven zelf 
wordt niet ongedaan gemaakt, want 
als ons aardse huis, ons lichaam, af
gebroken wordt, heeft God al 'n plaats 
bereid voor hen, die Hem liefhebben, 
om daar te wonen voor goed en 

eeuwig! 
En dat gunnen wij vader en opa, 

deze medemens zo van harte. 
Wie "sauerwald" ontmoette. kwam 

onder de indruk van zijn persoonlijk· 
heid. - In alle omstandigheden ging 
hij recht door zee, vocht voor de rech
ten van de mens en kwam voor zijn 
mening uit. 

Op heel veel terreinen heeft hij zich 
verdienstelijk gemaakt o.a. in de 
metaalbewerkersbond. bij de parochi
ale KAB.; ook bij verschillende zang
en gezelligheidsverenigingen. 
Sauerwald kon je overal tegenkomen! 

Zijn gevoel voor humor maakte hem 
bij velen bemind. - Hij was een man 
met een ruime horizon. met 'n wijs en 
verstandig oordeel, een hartelijk mens 
die naast iemand kon staan in goede 
en kwade dagen, die de confrontatie. 
met welke macht ook niet schuwde. 
als het ging om het recht van wie dan 
ook te verdedigen. - Dat laatste heelt 
hem zware offers gekost. - Het offer 
van het concentratiekamp en het te 
werk gesteld worden. 
Maar ook daar toonde hij zich 'n edel 
mens. 

Zijn grote zorg ging ook altijd uit 
naar zijn vrouw. Daarom nam hij het 
besluit naar het Ariënstehuis te gaan. 
in de wetenschap, dat moeder goed 
verzorgd zou zijn, als hij het niet meer 
kon. Daarom kon hij nu rustig sterven. 
Vader. veel heb je ons gegeven " ... ". 
Veel zal je ontvangen . "" " .. 
Wij wensen je vrede en rust. 
Je hebt het verdiend. 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter gedachtenis aan hem. 


