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Ter dankbare herinnt'ring aan 

Antonius Everardus Elderink 
echtgenoot van 

Susanna M.trla Johanna Scholten 

HiJ werd geboren te RO$Sum (Ov.) op 15 fe
bruari 1917 en is overleden in de vrede van 
Chrisrus in het ziekenhuis Ziekenzorg te En
~chede op 23 november 1989. Vanuit de pa
rochiekerk hebben we hem te rusten gelegd 
op her r.lc kerkhof te Rossum op 28 novem
ber 1989. 

Een bescheiden mens is van ons heengegaan. 
een man die ons is voorgegaan in bicid~n en 
werken. Antoon was ren eerliJk mens. rustig 
en eenvoudig. met veel eerbied voor de natuur 
en een diep geloof in God. Hij leefde vanuit 
dit geloof en het was hem tot kracht in goede 
en zorgvolle dagen; hard voor zichzelf ma•r 
mild voor de ander. 

Hij heeft zich heel zijn leven ingezet voor de 
medemensen, voor het bedrijf. voor zijn gezin 
in opvallende zorg en liefde, maar hij heeft ook 
veel steun en liefde oorvangen van zijn gehefde 
vrouw Santje en hun kinderen Benno en Erik, 
die hem als pa ten zeerste ter harte gingen. 
Hij was gezien bij zijn familie en vrienden. die 
altijd op hem konden rekenen. 

Hij mag terugzien op een arbeidzaam leven op 
het erve De R.1arger. russen vee en landerijen, 
altijd bezig rot het laatst, met grote toewijding 
en zonder veel ophef. Hij hield van oprecht
heid en rrouw en waardeerde de mooie dingen 
van het le,•en Met belangstelling volgde hij de 
levensloop van de mensen en de wereld. 

Altijd sterk gewe~st, werd hij overvallen door 
een korre maar hevige lijdeosweg co beeft hij 
ZiJn geest teruggegeven aan zijn Schepper, die 
zijn naam had geschreven in de palm van zijn 
hand. WiJ geloven dat hij mag leven in de 
eeuwige heerlijkheid van d., verrezen Heer on
danks het verdriN dat we hem moeten missen. 

Mtjn lieve vrouw en kinderen wil ik graag be
danken voor alle liefde en zorg. mijn familie 
vrienden en kennissen van zoveel vriendschap 
en meeleven. Het moge u allemaal goed gaan 
en wilt mij bewaren in uw herinnering en 
gebed 
Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor uw meeleven na het overlijden van mijn 

lieve man en onze zorgzame vader, zeggen wij 

11 harteliJk dank. 

Familie Elderink-Scholten 


