


Dankbare herinnering aan 

ANTONIUS GERHARDUS EVERINK 

sinds 1946 echcgenoot van Gerritjen Lubbers. 

Hij werd geboren te Enschede op 
27 februari 1916. 

Na een geduldig en moedig gedragen ziekte is 
hij, gesterkt door het Sacrament der Zieken, 

overleden te Enschede op 18 maart 1986. 
Na de Uitvaartdienst in de Ariënsgedachtenis· 
kerk op 24 maart d.o. v. vond de crematie plaats 

te Usselo. 

Toon Everink was een fijne en attente man voor 
zijn vrouw Gerrie, met wie hij 40 jaar een fijn 
en goed huwelijk heeft gehad. 
Voor zijn jongens was hij een echte vader, die 
hen stimuleerde iets te bereiken in het leven. 
Hij leefde helemaal mee met hun gezinnen en 
hij was stapel op zijn kleinkinderen. 
Hij was een man van weinig woorden en had 
een hart van goud. Je hoorde hem nooit kwaad 
spreken over een ander. Steeds stond hij klaar 
voor wie een beroep op hem deed. Zo kende en 
waardeerde men hem ook bij het G.E.B. waar 
hij 40 jaar een plichtsgetrouwe medewerker 
was op de administratie.Velen kwamen bij hem 
met hun problemen. Ondanks zijn zwakke ge· 
zondheid was hij iedere dag als eerste present 
op zijn werk. 

Het laatste jaar, tijdens zijn ziekte thuis en in 
"De Stadsmaten", had Toon het erg moeilijk, 
ook al omdat hij zich niet gemakkelijk uitte. 
Stipt als hij was, regelde hij alles voor wanneer 
hij er niet meer mocht zijn. Zelf vroeg hij om 
bediend te worden en hij ontving het Sacra· 
ment der Zieken temidden van de zijnen met 
geloof en overgave. Daarna groeide hij ziender· 
ogen in het beleven en verwerken van zijn on· 
geneeslijke ziekte. Heel zijn houding sprak van 
een grote dank, dat hij door de toegewijde, on· 
vermoeide zorg van zijn vrouw en vele anderen 
tot het laatst thuis verpleegd mocht worden. 
Wij die achterblijven, zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen, wij zijn dankbaar voor alles wat 
hij voor ons deed en ons meegaf in dit leven. 
Wij bidden, dat de Heer van alle leven zijn trou· 
we dienaar Toon Everink zal opnemen in het 
Vaderhuis waar geen pijn en benauwdheid is en 
waar hij mag leven in vreugde en vrede voor 
altijd. 

Voor de vele blijken van belangstelling en me· 
deleven betoond tijdens de ziekte en bij het 
overlijden van mijn man en onze vader, zeggen 
wij U hartelijk dank. 

Gerrie Everink · Lubbers 
en kinderen. 

Enschede, maart 1986. 


