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IN MEMORIAM 



Ter nagedachtenis aan 

Hermannus Gerhardus 
Eulderink 

die geboren werd op 4 augustus 1902 
te Losser. 

Hij was sinds 1966 weduwnaar van 
Wilhelmina Maria Vos. 

Nog vrij onverwachts overleed hij op 
21 april 1988 in het verpleeghuis 01-
denhove, na voorzien te zijn van de 
Sacramenten der Zieken. 
We hebben hem op 25 april, na een 
Eucharistieviering in de Maria Geboorte
kerk, naar zijn laatste rustplaats be
geleid op het R. K. kerkhof te Losser, 

Nu wij afscheid moeten nemen van va
der, van opa, willen we hem dankbaar 
in herinnering houden. 
Vader was een goed mens, die eerlijk 
~n oprecht leefde. Hij was altijd ge
richt op anderen. Zijn leven lang was 
hij sociaal voelend en meelevend met 
iedereen, zelfs toen hij zelf eenzaam 
was. 
Allereerst in zijn gezin, voor zijn vrouw 
en kinderen. Vooral voor moeder was 
hij altijd vol zorg en aandacht, 

Maar hij zette zich ook in voor zijn 
medemensen in het verenigingsleven. 
Zo was hij oprichter en eerste voorzit
ter van de Gezinszorg in Losser. Ook 
van ~e Jonge Werkman was hij lang 
voorzitter. 
Zijn trouw aan de Maria Geboortepa
rochie bewees hij als kerkmeester, 
Vader was een diepgelovig man, die 
tot in hoge ouderdom steun vond 1n 
het geloof. En als groot Mariavereerder 
bezocht hij meerdere keren de bede
vaartplaats Lourdes, 
Hij genoot dankbaar van de kleine din
g~n in het leven, zoals zang en mu
ziek en ook was hij zeer verbonden 
met de natuur. 
1~ ge_l_oof _weten we, dat hij nu, bevrijd 
uit z11n lijden en na een liefdevolle 
verzorging in Oldenhove, opgenomen 
is bij God, zijn Schepper. 
Hij zal in ons voortleven als een goe
de, zorgzame vader en opa. 
Heer, geef hem de eeuwige rust ! 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
betoond na het overlijden van onze 
dierbare vader en opa, betuigen wij u 
onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


