
Zo plotseling ben je van ons heengegaan 
Daar heeft niemand ooit bij stilgestaan 
Wat in onze herinnering blijft is je lach 

Je genoot van het leven 
Bedankt voor alles wat je hebt gegeven 

t 
In dankbare herinnering aan 

Alphonius Fransiscus 
Bernardus (Fons) Eulderink 

Echtgenoot van 
Maria Hendrika Gezina Behrens 

Geboren 7 oktober 1937 te Glane 
Overleden 20 april 2012 te Losser 

Op 26 April 2012 werd hij begraven 
op het R.K. kerkhof van de 

H. Maria-Geboortekerk te Losser. 

Fons kwam uit een gezin van zeven kinderen en 
is geboren in de Glane, hier was hij altijd trots op. 
In zijn jonge jaren speelde hij altijd voetba l, dat 
was zijn hobby, dit heeft hij jaren actief gedaan en 
daarna is hij nog jaren grensrechter geweest. 
Fons is op jonge leeftijd begonnen met werken en 
heeft altijd hard gewerkt om de kost te verdienen, 
met trots werkte hij jaren lang bij Essent. 
Fons trouwde met Marietje Behrens en in hun 
huwelijk van ruim 47 jaar kregen ze samen twee 
zoons. 

Het belangrijkste in zijn leven was zijn fami lie en 
hij vond het belangrijk dat er een goede onderlin
ge band was. Fons was gek op zijn kleinkinderen. 
Fons zat altijd vol met humor, maakte altijd leuke 
grapjes, met zijn humor en vrolijke karakter was 
hij een graag gezien persoon, hij kon met ieder· 
een goed opschieten en had nooit een kwaad 
woord over iets of iemand. Fons ging op 55-jarige 
leeftijd met pensioen. 
Zijn hobby's op latere leeftijd waren zijn moes
tuin, bi ljarten, wandelen en fietsen. Elk jaar wilde 
hij stoppen met de moestuin, maar toch kreeg hij 
weer de inspiratie om hiermee door te gaan. Hij 
was in zijn jonge jaren een goede biljart speler, 
daar heeft hij op latere leeftijd ook veel plezier aan 
beleefd. Hij hield van de natuur, hij kon uren wan
delen in de bossen of fietsen en kwam altijd met 
de meest interessante verhalen thuis. 

Fons is helaas geheel onverwachts en veel te 
vroeg overleden, hij had nog veel plannen en was 
nog zo actief. 

Fons was een zeer gelovig mens. 

Fons, bedankt dat je mijn man, onze vader, 
schoonvader en opa was. Rust zacht ... 

Ma rietje, 
Harold en Denise 

Aisong 
Robin en Mandy 

Conner en Walijne 




