
In Vrede 

Gerhard Johann Eulderink 
weduwnaar van 

Geertruida J ohanna Warger 
Hij is 7 december 1888 te Epe (Old.) 
geboren. Voorzien van de zalving der 
zieken overleed hij 23 november 1982 
te Losser. Wij legden hem 27 novem 
ber d.a.v. naast zijn vrouw te ruste op 
het r.k. kerkhof te Overdinkel. 

Onze vader en opa heeft de leeftijd 
van de zeer sterken bereikt. Er is een 
eind gekomen aan een rijk en gevari · 
eerd leven. 
Hij was een nuchtere man met een ge
zond verstand en een natuurlijke wijs
heid. 
Een diep geloofsleven en arbeidszin 
maakte hem tot een man van inzet voor 
zijn gezin en voor de gemeenschap. 
Plichtsgetrouw vervulde hij zijn taak. 
In de bittere jaren toen zijn vrouw hem 
ontviel, was hij vader en moeder tege
lijk. Hij zwoegde van de morgen tot 
de avond voor zijn gezin. Toch vond 
hij tijd en gelegenheid om in ons dorp 
maatschappelijk bezig te zijn. 
Van vele verenigingen was hij de op-

richter, van anderen bestuurslid of ac
tief er bij betrokken. 
Hij heeft vele mooie momenten mogen 
beleven omdat het hem gegeven was 
lang te mogen leven. Zo kon hij de 
vruchten van zijn werk zien. Hij bleef 
enorm betrokken bij het wel en wee 
van het dorp. 
Voor zijn vele goede activiteiten ont
ving hij de pauselijke onderscheiding 
" Pro Ecclesia et Pontifice". 
Dank zij zijn kinderen had hij een 
prachtige oude dag. 
Wij willen dankbaar zijn voor deze man 
en zijn activiteiten in gezin en gemeen · 
schap. 
Hij was een man voor een eresaluut. 
Dat zal de Heer hem ongetwijfeld ge
ven in zijn heerlijkheid. 
Dat hij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
deelneming na het overlijden van onze 
lieve en zorgzame vader, groot- en 
overgrootvader zijn wij u zeer dankbaar. 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 


