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Ceu"n~ in uw gebeden 

HENDRIKUS GERHARDUS EVERING 
e...:htçr1moot vctn 

Johanna M.ria KUpere 

Hii werd 31 1uli 10C4 geboren to Loaaor Op 
17 december 1970 nam de Heer hem op m de 
gemeenachdp der heiligen na gesterkt te zt;:
door de Sacramenten der z,eken Op 21 dec 
werd htJ uitgeleide ged~an uit de parochlege
meensch"P van Maria Geboorte te Losser naar 
hel kerl::hof aldaar. Daar wacht zijn lichaam op 

de oixtanding 

In de dagen, waarop 1edoreen ZJCh voorbereidt 
op hel keral(!M!al, het feesl van vreugdo en ge 
zelligheid. ia hij van ona heengegaan. Samen 
t:J.t;l Z.lJD vrouw heeH hij er voor gewerkt en 
gezorgd om de bh1de boodschap, die het ICP.rs1-
•:ind ons gebracht heoh, gesta!te te geven m 
z.11n gez.m. Samen met z11n vrouw ui hij daarin 
ook geslaagd. Er heerato daar albJd levens
vreugde, dia Chnslua de men• zo gaarne gunt 
Daarom kon h11 voor z11n werkgever iedere 
dag met de auto afstanden afleggen, die een 
ander alleen maar aflegt in de vakantie, om zo 
gauw mogeliJk op de plaata van bestemming 
ie ZIJD HlJ kon het. omdat h11 werkte vanuit CIA 
levensvreugde van 111n gezin. Daarom sprak 
h11 niet over de P•Jn die h11 dA laatste 1arer. 
had. omdal h11 die vreugde niet wilde versto· 
nm Wij gunnen hem dan ook de eeuwige 
rust en de eeuwige vreugde. De grootste ar 
stand die men menselijker wijze gesproken zou 
moeten afleggen tussen aarde en hemel moet 
voor hem maar een moment geweest tiJn. HIJ 
viert in het 1aar 1970 het kerstfeest m de he 
mei en vandaarwt zendt h1J zijn kerstwens aan 
ziin gezin: •• verheugt U in de Heer, want H11 
zal ervoor zorqen dat de levensvreugde m het 
gezin bliJft'". 

DAT HIJ RUSTE rN VREDE. 

Voor uw deelnemmg b11 h~t overlij
den van mijn mmg geliefde man en 
onze heve vade1 en opa, z11n w11 U 
zeer dankbaar. 

J M. Evenng-Kupeu 
kinderen en klemkmderen 

Losser. 21 december 1970 


