
"Groot was je inzet 
voor alles, 

moge deze verder 
leven in ons" 



t 
Een dankbare en liefdevolle 

herinnering aan 

Johannes Hendrikus 
Evers 

weduwnaar van 
Maria Gesina Demmer 

Hij werd in Albergen geboren op 11 april 1920. 
Na een moedig gedragen ziekte en getroost door 
het Sacrament van de stervenden is hij overleden 
op 17 maart 1993. Wij hebben zijn lichaam ten 
ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Albergen op 
20 maart 1993. 

We zijn bedroefd omdat we zo kort na het overlij
den van moeder ook afscheid van vader moeten 
nemen. Maar tegelijk zijn wij dankbaar dat hem 
een lange lijdensweg bespaard is gebleven, het
geen ook zijn grote wens was. 
In zijn leven was hij een grote steun en toeverlaat 
voor zijn vrouw. Tijdens haar ziekte week hij geen 
moment van haar zijde. Tot het einde toe heeft hij 
haar liefdevol verzorgd. 
Hij hield zielsveel van zijn kinderen en kleinkin
deren en hij was altijd blij als ze bij hem op bezoek 
kwamen. Hij was geen man van grote woorden. 

Zijn levensstijl kenmerkte zich door eenvoud 
gastvrijheid, hartelijkheid en in alle moeilijk~ 
omstandigheden hulpvaardig te zijn. Hij had een 
grote werklust, ondernemingsgeest en vervulde 
diverse bestuurlijke funkties. 
Op zijn boerderij werkte hij met hart en ziel, want 
hij hield van het bedrijf, van het vee en alles wat 
de natuur hem bood. 
Hij was vaak te vinden in de tuin om daar de boel 
te verzorgen. Iets wat hij dit jaar ook nog graag 
had willen doen. 
Vader wij danken je voor alles wat je voor ons 
hebt gedaan en voor het goede voorbeeld dat je 
ons gegeven hebt. Moge God je belonen vooral je 
goedheid. God, geef ons de kracht dit verdriet en 
verlies te kunnen dragen. 

Rust zacht lieve vader en opa 
Wij zullen verder gaan. 
Jij hebt je strijd gestreden. 
Jij hebt je werk volbracht 
Rust zacht samen met moeder en oma. 

Deze kleine herinnering bieden wij U aan als 
d_ank voor uw liefde en belangstelling tijdens zijn 
ziekte en na zijn overlijden. Hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen 
Albergen, maart 1993 
Stamshoekweg 7 


