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Ter dankbare herinnering aan 

EVERHARDUS HERMANNUS GEERDINK 

Hij werd geboren te Hengelo Ov. 18 januari 1912 en 
overleed, na een kortstondige ziekte, in het St. 
Gerhardus Majellaziekenh uis, gesterkt door het H. 
Sacrament der Zieken, op 27 november 1988. 
Voor hem hebben wij gebeden tijdens de uitvaartmis in 
de St. Lambertuskerk te Hengelo Ov. 30 november 1988. 
Daarna hebben wij hem te ruste gelegd op de r.k. 
begraafplaats aldaar. 

Overeenkomstig de wens die hij altijd koesterde, heeft hij 
een vrij kort ziekbed gehad voor hij van ons heenging. 
Als ongehuwde ging hij door het leven, maar heeft zich 
verdienstelijk gemaakt op verschillende terreinen. Vooral 
de kerkzang had zijn grote liefde. 
Het L.ambertuskoor, waarvan hij deel uitmaakte, lag hem 
zeer na aan het hart. Meerdere jaren was hij voorzitter, 
juist in tijden toen het koor een moeilijke periode 
doormaakte. Als zanger stelde hij zich zeer dienstbaar 
op, want zijn gelovige inborst zei hem dat hij slechts de lof 
van God hoefde te zingen. 

Terecht werd hem de kerkelijke onderscheiding 
"Benemerentie" toegekend. In de kringen van het koor 
vond hij ook zijn gezelligheid en kon hij zijn aangeboren 
humor kwijt. 
Natuurliefhebber als hij was, verzorgde hij met liefde zijn 
tuin en bracht er veel uren door. 
Hij leefde vanuit zijn geloof, hield de principes van de 
Kerk hoog en zocht in het gebed kontakt met God. 
Moeder Maria nam bij hem een grote plaats in. 
De laatste jaren heeft hij veel steun ondervonden van 
Nannie, die een waardevolle hulp voor hem was. Aan 
haar was hij veel dank verschuldigd 1 
Moge hij in het licht van Gods Aanschijn worden 
opgenomen en zich voegen bij de koren van engelen en 
heiligen om Gods Lof verder te zingen! 

9lij ruste in vruk. 

Voor uw medeleven betoond na het overlijden van onze 
dierbare broer en oom danken wij u hartelijk. 

Familie Geerdink 


