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In dankbare herinnering aan mijn lieve men 

en onze zorgzame veder en opa 

Gerhardus Franciscus Eijssink 
echtgenoot van 

MARGARETHA ALEIDA KROPMAN 

HIJ werd geboren op 4 april 1922 te Hengelo 
en overleed op 25 mei 1984 In het z1ekenhu1s 

de Stadsmaten" 'n Enschede 
De uitvaart vond plaats op 30 mei 

waarna crematie te Usselo 

Wij voelen zijn heengaan uit ona midden aan 
als een stekend en pijnlijk verlies Groot Is 
onze verslagenheid. 
Aan vechtlust en doorzettingsvermogen heeft 
het hem niet ontbroken Tot het einde heelt hij 
gevochten totdat hij moegestreden Zijn arbeid
zame leven vol overgave heelt neergelegd In 
de handen van God 
Hij iel In onze herinnering blijven voortleven 
als een mens om van te houden. Voor zijn 
vrouw was hij een lieve echtgenoot. die zich 
samen met haar vol toewijding heelt Ingezet 
voor de vorming en hat levensgeluk van zijn 
k inderen. Zun gezin was alles voor hem. Daar 
voelde hij zich thuis en geborgen. 
Zijn k leinkinderen hadden een bevoorrechte en 
uitgelezen plaats in zijn hort. Zij mochten hem 
bij wijze van spreken voor de voeten lopen. 
Zijn liefde voor de mensen. zLJn warme belang
stelling voor iedereen en zijn blijheid en levens
optimisme hebben hem bij zeer velen bemind 
gemaakt Gerard bezat vele vrienden Voor zich 

zelf was hij weinig eisend. Soberheid en een
voud typeerden zijn persoon en karakter. Met 
noeste arbeid vulde hij zijn dagen en hij was 
een zeer sociaal voelend mens 
En wat we hier ook niet onvermeld mogen la
ten was zijn geloof in God en Christus met wie 
hij zich verbonden voelde. Vol overgave heeft 
hij zijn leven gelegd in de handen van God 
Onze dank aan hem voor alles wat hij voor ons 
gedaan en betekend heeft willen we neerleg
gen in dit gebed: Heer, geef hem de eeuwige 
rust en leidt hem binnen 1n uw koninkrijk 

Voor uw medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn allerliefste man en onze onvergetelijke 
en zorgzame vader, schoonvader en opa, dan
ken wij U hartelijk. 

Hengelo ov. mei 1984 
Perseusstraat 12 
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