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Een dankbare herinnering aan 

Hendrikus Bernardus Evertman 

die op 13 maarr 1911 in Losser geboren werd. 
Hij was ruim 50 jaar gehuwd met 

Grada Johan11a Theodora Roelink 

die in 1989 overleed. 
Op 5 september 1993 overleed hij in St. Maar· 
tensstede, na voorzien te zijn van het Sacrament 
der Zieken. We hebben hem op 9 september, na 
een Eucharistieviering in de Martinuskerk te Los
ser naar het r.k. kerkhof aldaar begeleid. 

Bedroefd maar ook dankbaar nemen we af
scheid van vader, schoonvader en opa Evert· 
man. Hij heeft in alle rust een welbesteed leven 
afgesloten. 
Samen met moeder droeg hij zorg voor zijn ge
zin. 
Als uitvoerder in de bouw werkte hij vele jaren, 
tot zijn gezondheid het niet meer toeliet. Zijn 
werk was zijn lust en zijn leven. Zo heeft hij aan 
verschillende kerken in de omgeving mee ge
bouwd en dat was voor hem een hele eer. 

We zijn hem dankbaar voor de zorg die hij had 
om moeder. Vele jaren steunde zij helemaal op 
vader en hij verzorgde haar met veel liefde. 
Zijn grote hobby was de bloementuin, met voor· 
al de vele mooie chrysanten die hij kweekte. Hij 
was er trots op. Ook had hij veel druiven, waar 
hij zelf wijn van maakte. 
Zes jaar geleden stierf zijn zoon Gerrit, dat was 
voor hem een zware slag . Toch sprak vader niet 
zoveel over wat hem bezig hield. Hij was rustig 
van aard en verwerkte tegenslagen op zijn eigen 
manier. 
De laatste jaren werd zijn gezondheid minder. 
Jammergenoeg kon hij maar een paar maanden 
genieten van een goede verzorging in St. Maar
tensstede. 
Vader, schoonvader en opa heeft geleefd als een 
diepgelovig mens. Zo bidden we dat hij nu opge
nomen mag zijn bij God, in Zijn Liefde, in Zijn 
Vrede. 
Vader, schoonvader en opa bedankt voor alles. 
Rust in vrede! 

Voor uw belangstelling en medeleven, betoond 
na het overlijden van onze dierbare vader, 
schoonvader en opa, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


