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Met veel liefde willen wij blijven denken 

aan 

Antonius Hendrikus Paus 

meer dan 40 jaar - sinds 4 mei 1950 - was hij zeer 
gelukkig getrouwd met 

MARGARETHA HERMINA BERENDINA 
EULDERINK 

Hij werd op 18 december 1926 in Losser gebo
ren. Gesterkt door het Sacrament van de Zieken 
is hij van ons heengegaan op 22 februari 1994. 
Na de Eucharist ieviering in onze parochiekerk 
van de H. Maria Geboorte, op 26 februari, heb
ben wij hem te rusten gelegd op het kerkhof 
naast de kerk. 

Terwijl wij vader 's morgens naar het ziekenhuis 
moesten brengen, stonden w ij een paar uur later 
rond zijn bed om definitief afscheid van hem te 
nemen. Biddend hebben wij hem in de handen 
van God zelf gelegd. 

Met zijn sterven is er een eind gekomen aan een 
heel mooi leven. Vader had een goed en opge
ru imd karakter. Iedereen kon goed met hem op
schieten en als dat niet zo was, was hij zelf daar 
geen oorzaak van. . .. 
Hij was een man die van sporten hield. In z11n 
vroegere jaren was hij een enthousiaste bokser. 
In de laatste jaren van zijn leven hebben wij hem 
leren kennen als iemand die vocht voor zijn le
ven. Je zou bijna kunnen zeggen hij bokste zich 
door de moeilijkheden heen. 
Ook had hij veel hobby's. Alles wat hem de 
moeite waard leek, verzamelde hij. Hij hield van 
mooie Gregoriaanse muziek en had ook een ster
ke devotie tot Maria. 
Hij was erg gesteld op zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen, 44 jaar lang heeft hij voor ons 
kunnen zorgen en wij, in de laatste fase, ook 
voor hem. Daarom zijn wij naast verdrietig ook 
heel dankbaar. 
Hij moge rusten in vrede. 

Voor uw meeleven de laatste tijd en voor uw 
aanwezigheid bij zijn uitvaart en begrafenis zijn 
wij U zeer dankbaar. 

M. PAUS-EULDERINK 
Kinderen en kleinkinderen. 


