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Met Hem in Geest en water tot zoon 
van God gewijd, zijn wij met Hem be
graven, verrezen voor altijd. 
Ter gedachtenis aan 

Gradus Johannes Tank 
echtgenoot van 

Aleida Christina Hendrika Stoverink 

Gradus is geboren in Eibergen op 1 
september 1882, huwde op 10 mei 1906 
met Johanna Maria Dorstenborg. Bij 
haar dood bleef Gradus met een gezin 
achter, hij huwde 6 juni 1929 met Alei
da Christina. Een schilderij is eigenlijk 
pas echt mooi wanneer het helemaal 
af is. Zo is het ook met het mensen
leven dat geleefd is, uit-geleefd, opge
brand ten einde toe. Zo was het ook 
met Gradus. 
Nu zien we wat voorgoed verdwenen 
is. Hij was een man, van wie we kun
nen zeggen dat hij misschien hard kon 
zijn, maar hij was het in de eerste 
plaats voor zichzelf, tot op hoge ouder
dom toonde hij zijn vaardigheid, ont
wikkeld in jarenlange noeste arbeid. 
Zijn leven is zeer moeilijk geweest, 
dank zijn goede gezondheid kon hij 
zich helemaal geven voor zijn gezin. 
Zijn godsdienstigheid uitte zich ook in 

zijn echte menselijkheid, kon zelfs ge
voelig zijn. 
Na een betrekkelijk kortstondige ziekte 
stierf Gradus, voorzien van het Sacra
ment der zieken, op 14 december 1975 
te Eibergen. 
Denken wij aan wat de Psalmist zegt: 
"Een mensenleven duurt zeventig jaar 
of, als wij sterk zijn, tachtig. Het mees
te daarvan is moeite en verdriet en op
eens is het uit en vliegen wij heen". 

(Psalm 90) 
Gebed: 
God, betoon Uw trouw aan Gradus die 
hier op aarde leefde in trouw aan Uw 
woord. Verricht aan hem het wonder 
van het leven, een leven zonder pijn. 
een leven zonder last, maar enkel vrij
heid, vrede, vreugde bij U in alle 
eeuwigheid. Amen. 
Op 18 december 1975 namen wij af
scheid van Gradus in een H. Eucharis
tieviering in de parochie van de H. 
Mattheus te Eibergen, waarna wij hem 
naar zijn graf droegen en hem in de 
aarde neerlegden op het R. K. Kerkhof 
te Eibergen. 
Mogen onze gebeden hem vergezellen. 
Vanaf deze plaats willen wij u allen 
hartelijk danken voor de belangstelling 
tijdens de ziekte en na het heengaan 
van onze dierbare overledene. 




