
Dankbaar blijven wij gedenken 

GERLOF EDING 
weduwnaar van 

A. G. M. MEIJER, 

drager van de gouden medaille ver
bonden a.d. orde van Oranje Nassau, 

onderschelden met de Pauselijke 
medaille Pro Ecclesia et Pontitice. 

Hij werd geboren te Emmen op 4 sep
tember 1906. - Na een moedig gedra
gen ziekte werd hij op 24 februari 1986 
uit ons midden weggenomen, daarbij 

gesterkt door de Sacramenten der 
zieken. - Op 1 maart d.a.v. hebben wij 
in de Mariakerk te Enschede afscheid 
van hem genomen in een gezongen 

Uitvaart en hem daarna in een crema
tieplechtigheid te Usselo toevertrouwd 

aan de Heer. 

HET IS VOLBRACHT! 

Deze woorden mogen we nu ook toe
passen op het leven van GERLOF. 
In de 79 jaar van zijn leven heeft deze 
aktieve man heel veel volbracht. 
Hij was een goed echtgenoot en een 
fijne vader. 

Gedurende 40 jaar is hij als chef bij de 
COOP in Hengelo 'n onmisbare figuur 
geweest, maar even lang was hij ook 
aktief in het maatschappelijk leven, 
o.a. als een trouw bestuurslid van de 
plaatselijke vakbond. En als zeer be
trokken katholiek zette hij zich ook op 
kerkelijk gebied geheel en al in voor 
het welzijn van medemensen. 
Dat dit alles diep gewaardeerd werd, 
bleek wel uit de burgelijke en kerke
lijke onderscheidingen die hem werden 
toegekend. 
Door een fijne relatie en een ontspan
nen levenswijze waren de laatste tien 
jaren de bekroning van zijn leven. 
Daarb1j bleef hij dezelfde levenslustige 
en ondernemende man, die voor de 
mensen om zich heen veel vreugde 
verspreidde. 
Dat zijn geloof voor hem daarbij een 
grote kracht was, zal niemand die hem 
beter kende, verbazen. 
Daarom wensen wij hem ook nu 
biddend toe: 

"GOEDE GOD, neem hem die zo rots
vast In U geloofd heeft en U zo trouw 
gediend heeft, nu op in Uw eeuwige 
vreugde". 

zo.z. 


