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Ter herinnering aan 

Marinus Eilers 
echtgenoot van 

Enny Meijer 

Marmus werd geboren op 18 oktober 1923 te Los
ser. Na de Ziekenzalving op 2 november in het zie
kenhuls m Enschede is hiJ op 6 november 
overleden Na de Eucharistieviering in de H. Ma
na Geboortekerk hebben w1j in het crematorium in 
Usselo afscheid van hem genomen op 9 novem
ber 1996. 

Een lieve man een goede pa en opa, een vroliJke 
vriend is van ons heengegaan. Wie had dat gedacht 
dat een ernstige ziekte hem in een paar weken tijd 
toch zo plotseling uit ons midden weg zou halen. 
Marinus was een man die nooit klaagde altijd een 
optimist: het gaat wel weer over niet zeuren. 
Met Enny heeft hij een gelukkig leven gehad en ze 
waren er altijd voor elkaar. 
Bijna 49 jaar hebben ze samen gewerkt aan hun 
toekomst en voor hun kmderen. 
De k1nderen en klemkinderen waren hem alles. 
Elke zondag op dezelfde liJd was het hele stel weer 
bij elkaar. 
Opa was voor de klemkinderen de grappenmaker. 
Marinus hield veel van muziek vooral volksmuziek. 
Zijn grootste hobby was vissen uren en dagen kon 
hij genieten van water en natuur en daar had hij 
ook zijn vrienden. 
Een jaar geleden hebben ze hun huis in Overdin
kel verkocht om in Losser kleiner te gaan wonen. 
Samen met Enny hadden ze het daar reuze naar 
hun zin, helaas heeft hij er met lang van genoten. 
Je weet noch tijd noch uur maar deze ziekte was 
van korte duur. 
Helaas moeten wij d1e achterblijven je uit handen 
geven en kunnen zeggen dit was een goed leven. 
Marinus, pa en opa bedankt voor alle goede zor
gen wij moeten zonder jou verder want er komt ook 
nog weer een morgen. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
danken wij U hartelijk 

Fam. Eilers 


