
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Gerhardus Hendrikus Evering 
die te Losser geboren werd 4 mei 1903. 
Zijn kerkelijk huwelijk sloot hij te Los
ser op 3 juni 1942 met 

Maria Gezina Johannink. 
Vele jaren kende hij maagklachten, la· 
ter kwamen daar nog benauwdheden 
bij. Vele malen kwam hij in het zieken
huis terecht en daarom was hij blij, 
dat hij thuis mocht sterven in alle rust 
en met de liefdevolle verzorging van 
zijn vrouw. Op 10 april 1982 ontving 
hij het H. Oliesel en woensdag 14 april 
1982 werd hij op het kerkhof van de 
Maria Geboorteparochie te Losser be· 
graven. 

Moest of mocht Gerhard Goede Vrij
dag nog meemaken op deze wereld ? 
Hij heeft altijd gewoon geleefd, in alle 
eenvoud, met echte belangstelling voor 
zijn vrouw en kinderen, hij informeerde 
steeds bij zijn familieleden en de boer
derij was zijn leven. Zelf was hiJ blij, 
dat zijn drie dochters en zijn drie zo
nen hun plaats in de maatschappij ge
vonden hadden. Hij was er trots op en 
dankbaar ook, want hij was een man 
met een groot geloof, die zich zeer 

goed bewust was, dat de Heer de was
dom geeft. Hard heeft hij gewerkt, met 
een niet al te sterke gezondheid. Veel 
heeft hij meegemaakt . Hij wist, wat hij 
wilde en hij was bereid om te helpen . 
Voor ontspanning legde hij graag zijn 
kaartje. 
Juist in deze paasdagen gaan onze ge . 
dachten sterk uit naar de Verrijzenis. 
Met de Heer sterven en met de Heer 
verder leven. 

Zegen uw volk, zegen Gerhard, 
leid hem in eeuwigheid. Amen. 
Alleluia. 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
betoond na het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader, schoonva· 
der en opa, betuigen wij u onze op
rechte dank. 

M. G. Evering- Johannink 
kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen. 


