
Ter herinnering aan 

Larnbertus Herrnanus Antonius 
Eulderink 

echtgenoot van 
Yvonne Nijkamp. 

Hij werd geboren te Losser 10 mei 1959 
en overleed te Overdinkel 18 decem
ber 1987. Na een Eucharistieviering in 
de Maria Geboortekerk te Losser, werd 
hij 23 december d.a.v. begraven op het 
r.k. kerkhof aldaar. 

Plotseling kwam er een einde aan het 
leven van deze nog zo jonge man. 
Niet onverwacht want dag in dag uit 
was het voor hem een innerlijke strijd. 
Samen met zijn vrouw heeft hiJ gestre· 
den, maar de onmacht van René was 
sterker dan zijn wil. Hij kon moeilijk 
accepteren dat men hem graag mocht 
en van hem hield. 
De aandacht die hem werd geboden 
en die hij kreeg kon hij moeilijk ver
werken. 
Een speciale plaats in zijn hart was 
voor zijn ouders, broers en zusters be
stemd. Héél langzaam brokkelde het 
stukjes en beetjes af. 'n Liefde die zo 
goed begon. 

Hij hield van zijn vrouw en Kim, maar 
hij heeft nooit de weg kunnen vinden, 
om zich er samen met hen doorheen 
te slaan. 
René was gek op dieren, vooral zijn 
grote liefde ging uit naar zijn hobby's. 
De kanaries en het klootschieten wa
ren ondanks alles toch belangrijk. Maar 
de laatste tijd kon hij niet de moed 
vinden om ook dit nog te volbrengen. 
Op zijn werk was hij geliefd. Hij was 
'n goede schilder i n hart en nieren. 
De toekomstdromen, zoals hij die zag, 
waren héél erg moeilijk. 
Elke uiting van zijn gevoel was voor 
hem te zwaar. 
Wij konden je moeilijk begrijpen, we 
wensen je toe dat je nu gelukkig mag 
zijn in de Rust en Vrede van God. 

Voor uw bewijzen van medeleven en 
deelneming, welke wij ontvingen na het 
overlijden van René, zeggen wij onze 
oprechte dank. 

Y. G. E. Eulderink-Nijkamp 
Kim 
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