
Wih in uw gebeden bliJven gedenken 

Hendrikus Johannes Eppink 
Hoj werd geboren te Ootmarsum 27 juni 1924. 
De laatste we~ero voelde hiJ p•Jn in de borst en 
was seroeus van plan naar de dokter te gaan. 
In de morgen van 14 mei 1977 kreeg het hart de 
laatste slag HoJ werd voorzien van de ziekensa· 
eramenten en de Geneesheer van hemel en aarde 
roep Hendrok. HtJ werd begraven op het kerkhof 

van de Maria Geboorteparochie te Losser 
18 mei 1977. 

Wat zu llen WIJ allen Hendrik missen I .Wie' I 
krieg'n ja nooit zo'n buurman weer". Zorgzaam, 
dat hij was. voor zijn vrouw en konderen : voor 
oedereen. doe maar hulp nodog had. Ga maar eens 
thuis ki1ken, 'hoe de tuin, weoden, schuur. huis 
er keurog verzorgd uitzien. Dat was ZIJn a•ond· 
werk. Overdag weokte hiJ aan de provincoale we. 
gen. En ook daar een accurate afNerking 
In oktober 1960 sloot hiJ een huwelijk in de 
Maroa Geboortekerk te Losser met 

Aleida Geertruida Greftenhuis 
Boj de eerste gez nsuitbreidong werden Gerard en 
Johan geboren. Het eerste offer werd ook on doep 
geloof gebracht: Johan lee fde korte tijd en stterf 
Later kwam er nog een Gerdie. 's Zondags waren 
ze alle vier steeds In de kerk, waar Hendrik on
qeveer 15 Jaar collectant was. En wat voor één? 
Rustig, maar nauwgezet gong hij rond. 
Heer, Gij ZiJl In de wereld gekomen om alle 
mensen gelukkig te maken • ..• Dot keer klinkt 

ons dat V'eemd in de oren. Dit gezon was oog. 
zoens volkomen gelulo.;.iq • • Heelt U een moooer 
idee? Dat in geen mensenhart os op~ekomen ? 
Hendrok •ttl U loven, onze God en Konong. - Uw 
naam verhee:lijken voor altiJd. 

Voor de blijken van deelnemong, door U 
betoond na het overlijden van mijn lieve 
man en onze zorgzame vader, betuogen 
wiJ U onze oprechte dank 

A. G Epponk-Greltenhuis 
Gerard 
Gerd•e 


