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Ter gedachtenis aan 

Wilhehnus Johannes Gerardus 
Eugelink 

geboren te Eldrik op 8 ap1il 1926 en na het 
ontyangcn \"Ml de Ziekcnzahing merledcn in 
het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem op 
21 februari 1998. Hij werd begra,·en op hel 
R.K Kerkhof te Wehl op 2G februari 1998. 

"'im was een diepgelmig mens. Zijn le\·ens
st!jl "as doortrokken van zijn godsdienstige 
op\'allingen. DeLe instelling probeerde hij 
ook steeds over te brengen op ûjn omge\'ing. 
llij beschikte o\'er de nodige mogelijkheden 
hiertoe. aan){ezien hij gedurende '10 jaar w•r
bonden was aan het basi>onderwijs. Ilier\'an 
heeft hij onge,·eer 38 jaa1· de kinderen in 
Herwen leiding gegeven in hun ont1,~kkeling 
naar de nilwas.~enhe1d. Hij deed dit met over· 
tuiging en clt> rnlle imet rnn zijn pe1»oon. 
waarbij hij ook buiten schooltijd kinderen 
hielp dom midckl van bijlessen en hen tevens 
muzikaal bekwaamde door hen te leren 
spelen op dt> bloktlnit. Bon:tidien gaf hij 
Engelse les aan volwassenen, toen daan·oor 
een beroep op hem werd gedaan. 

\\ïm was een mens met een groot verant
woordelijkheidsgernel. zonder hierbij op de 
\'Oorgrond te treden. Toen zijn \•ader in 1953 

overleed en moede1 met 9 kinderen achter
bleef, melde hij zich mede-,·erant1\'<lorclelijk 
\OOr de opwwding van zijn jonge broertjes en 
ZU~JeS. 

Toen Wim in 198.~ het ondernijs \erliet door 
gebruik Le maken 'an de \'CT-regeling. keer 
de hij terug naar zijn onderl[ik huis in Eldrik. 
"aar hij liefdernl ,,·e1·d opgenomen in het 
gezin 'an zijn jongste broer. Hier leefclr hij 
vrij onop\•,1llend een teruggetrokken bestaan. 
llij las graag en genoot rnn radio en ts .. ma,1r 
vooral 'an de natuur. llij wandelde g1aag in 
de omgt>\ir1g. 11\j kende alle planten en \\Îst. 
waar hij :t.e kon 'inden. 
Een gedeelte van zijn '1ije tijd besteedde hij 
echter aan het bijhouden rnn de dagelijkse 
boekhoudadministratie \"an het loonbedrijf 
\"an zijn brne1s. 

Enkele jaren geleden werd hij 7.iek en wat aan
vankelijk onschuldig leek, ontaardde in een 
slopende kwaadaardige ziekte, waarbij vooral 
de laatste maanden voor hem erg moeilijk 
waren. Maar de zorg. waarmee hij door Lijn 
naa.~tt' omge,·i11g werd omringd. \\'as voor 
hem een grote steun. 
Wij g\Jnnen Wim de n1st in Gods \Tede. 

\'oor uw hartelijk medeleve11 en uw helang
slelling zijn "ij tt oprecht dankbaar. 

Familie Eugclink 


