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Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Johanna Eulderink - Holkenbrink 

die op 4 april 1924 in Enschede 
geboren werd. 

Zij was gehuwd met Johan Eulderink, die op 
14 april 1989 overleed. 

Op 21 juli 1998 overleed zij plotseling In 
St. Maartens-Stede. 

Na de Eucharistieviering in de 
H. Maria Geboortekerk hebben we haar ter 

ruste gelegd op het R.K. kerkhof te 
Losser bij haar man. 

Nu wij zo plotseling afscheid moeten nemen 
van Annie doen wij dat met verdriet maar ook 
met veel dankbaarheid. 
23 1aar was zij gelukkig getrouwd met Johan. 
Zij deelden samen lief en leed in hun huis in 
Glane. Zij genoten samen van hun tochtjes op 
de brommer. Vele jaren maakten zij vakantie· 
reisjes met de bus naar Oostenrijk en genoten 
daar intens van. Toen Johan 9 jaar geleden 
overleed na een ernstige ziekte was dat voor 
haar een zware slag. 

Vaak bezocht ze zijn graf en zocht troost door 
een kaars op te steken in de Mariakapel. 
Zij had een grote verering tot Maria en bezocht 
ook enkele keren Lourdes en vertelde vaak 
daarover. 
Na enkele jaren verhuisde ze naar de 
Vlasakker, waar ze nog weer een tijdje genoot, 
maakte daar weer vrienden in de soos in de 
Muchte. 
Veel belangstelling had ze voor haar vele 
neefjes en nichtjes. 
De laatste 2 jaar werd haar gezondheid min· 
der. Ze werd vele keren in het ziekenhuis 
opgenomen. 3 weken geleden verhuisde ze 
naar een kamer in St. Maartens-Stede omdat 
het thuis alleen niet meer verantwoord was. 
We hadden gehoopt dat ze door de goede zorg 
daar nog weer een beetje zou genieten. 
Als een gelovig mens heeft zij geleefd. In dat 
geloof bevelen wij haar nu aan bij God. Dat zij 
nu mag leven in zijn liefde, in zijn vrede samen 
met Johan. 

Annie bedankt voor alles en rust 1n vrede. 

Voor Uw blijken van medeleven betoond 
tijdens de ziekte en na het overlijden van onze 
zus, schoonzus en tante zijn we U zeer 
dankbaar. 

Fam. Holkenbrink 
Fam. Eulderink 


