
Wilt in uw gebeden bli11ven gedenken 

Lambertus Hendrikus 
Eulderink 

Hij werd geboren te Epe (Dld.) op 
4 Jélnuari 1894. Zijn kerkeli1~ huwelijk 
sloot hij te Overdinkel 12 1anuari 1922 

met Berendina Koopman . 
Hij ontving de ziekensakramenten, ter· 
wijl wij bij z11n vertrek uit deze wereld 
aanwezig waren : 10 oktober 1986 in 
.Oldenhove". Het was een inslapen 
gelijk . 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte 
parochie te Losser werd hij begraven 
15 oktober 1986 in het graf bij zijn 
vrouw, die reeds 4 november 1945 
overleden is. 

Sets was een man met een groot en 
diep geloof, maar was ook zeer vast in 
zijn levensovertuiging. 
Hij bad dagelijks veel. Vele jaren voedde 
hij zijn kinderen op, geheel alleen, cor · 
reet en netjes. Doe het hem maar eens 
na. Tussen zijn vaste dage lijkse bezig
heden besteedde hij graag zijn tijd aan 
• Excelsior'. Daar werd hij erelid van. 
St. Lambertus (textiel) mocht zich ver· 
heugen over een zeer aktief bestuurs-

lid. In de oorlogsjaren kreeg hij een 
seintje, dat h11 vanwege de Unie moest 
onde rduiken (2 jaren) en de muziek
instrumenten van "Excelsior" lagen bij 
hem "ondergedoken" op zolder, omdat 
hij weigerde ze voor f 33.- terug te 
kopen van de vijand. "Dat doen we 
niet!" Voor voetballen had hij een leven· 
dige belangste lling. 
In zijn gezin en bij zijn familie was hij 
zeer gezien en bemind. Vraag dat maar 
aan zijn 23 kleinkinderen. Groot en klein 
was steeds enthousiast. Tijdens zijn 
sterven zei één van zijn kinderen: "Va. 
der is nu al in de hemel". Met die wens 
willen wij ons graag 1n gebed vereni
gen. 

Voor uw bli jken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overl ijden 
van onze lieve vader, schoonvader en 
opa, betuigen wij onze oprechte dank . 

Kinderen, behuwd" klein· 
en achterkleinkinderen. 


