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Dankbaar blijven we denken aan 

HENRICUS WILHELMUS EIMERS 
Hij is geboren in Etten op 14 april 1920. 
Onverwachts overleed hij op 5 november 
1987 in Doetinchem. 
Hij was vanaf 6 juli 1948 gelukkig ge
trouwd met 
Wilhelmina Carolina Maria Holthausen 

Zij mochten het leven doorgeven aan Wim. 

Het ging hem niet gemakkelijk af, anderen 
te laten delen in wat diep in hem leefde 
aan gevoelens, aan hoop en soms vrees. 
Dat vocht hij liever alleen uit. Hij wilde 
geen medelijden. 
In zijn werk kon hij zich uiten, dat was 
zijn lust en zijn leven. Daar gaf hij zich, 
met heel zijn persoon, daar kon hij zich
zelf zijn. Veel hardwerkende mensen kun
nen toch uitkijken naar een tijd van meer 
rust. Met pensioen gaan was voor hem 
iets dat moest, dat kan nu eenmaal niet 
anders, dat is zo geregeld. Er was in zijn 
leven geen tijd voor hobbies. Naast zijn 
werk heeft hij 20 jaar lang aktief meege
werkt in het kerkbestuur van de Martinus
parochie. Hij deed dat trouw en met veel 
plezier. 
Maar heel zijn bezig-zijn stond in dienst 
van zijn gezin. Daárvoor werkte, daarvoor 
zorgde hij. Heel gelukkig was hij met zijn 

twee kleinkinderen: Céline en Leonie. Met 
hen kon hij zich blij en gelukkig voelen. 
Wij danken je voor alles wat je ons gaf 
aan liefde en zorg. Zo graag hadden we 
je nog bij ons gehouden. Wij hopen en 
bidden dat je nu de rust mag vinden in 
de vrede bij God thuis. 
God, wij hadden zo gehoopt, dat er voor 
hem nog beterschap zou zijn. Wij wilden 
hem bij ons houden. Het ging anders. 
Goede herinneringen gaan met ons mee, 
hemzelf geven we uit handen, moge hij 
nu voorgoed in U geborgen zijn. 

Voor de vele blijken van medeleven, on
dervonden na het overlijden en bij de 
uitvaart van mijn lieve man, onze zorg
zame vader en opa, betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

W. C. M. Eimers- Holthausen 
Wim en Thea 
Céline 
Leonie 

Doetinchem, november 1987. 


