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StNd3 opn.euw het moment van oe wen..etjldle!d 

él~e k- de SCholc van het heden 
WaaflJ1t put 1e dan nog de kracht •00<' het gem•s 

Als 1e geliefde er niet meer 1s 

In liefdevolle hennnenng aan 

Cornelia Jacoba Maria 
Eulderink-Janssen 

-c:c:.m. 
weauwe S>ndS 20 sepremoe< 2007 van 

Antonrus Lambenus Euldennk 

Ma is geboren 1n Doornenburg gem. Bemmel Gld. als doch· 
ter van een fruitteler en had 3 broers en 4 zussen. Op 4-jan· 
ge leeft11d overleed haar moeder .n het kraambed en haar 
laatste woorden waren: "zorg goed vOO<' Corrie·, die op dat 
moment een oorontstekmg had 
Haar vaoe< nam een dienstmeid aan om te helpen met ZJJn 
9"0te gezin. Later werd deze vrou"' ma haar tweede moe
der Ma was heel gek met haar, maar volgens haar kan een 
tweede moeder 1e nooot echte moedertie!de geven. ze IS en 
bl1Jf1 alt•rd onvervangbaar. 
Ze kreeg er nog twee halfbroers en twee halfzusters b1J. op 
de laatste twee was ze bijzonder gesteld. Ze was dan ook 
enorm aangedaan toen deze waren overleden, net als haar 
twee broers. twee zussen en haar halfbroer 
In de ool1ogs~1d hebben ze veel nanghe1d meegemaaKt en 
veel honget geleden. Haar vader heeh nog geprobeerd of hij 
met gras de honger kon stillen. 
Vla< na de 00<10g ging ma naar AmersfOO<t in be1te1<1<1ng ais 
dlenStmeoó 811 lhulSl<omst moest ze hel verd>ende a•geven 

en kreeg ze een beetie zakgeld. Verder moest ze 1n haar 
vn,e tijd toois meehelpen. Haar tweede moeder stak haar 
dan nog we eerlS s!Jel<em een paar cent toe. O.t waar(leer· 
de ze zeer. 
B~ de N•meegse vierdaagse leefde ze Toon1je ut Lasser 
kennen. die haar met een droptoffee had versierd Samen 
kregen ze zeven kinderen, waar ze b11zonder op was 
gesteld. Ze moesten er att11d even netjes bi1lopen. Als pa 
overuren had gemaakt en zei: "h•er heb je geld en koop nu 
eens wal mootS voor tezelf'. kwam ze achteraf toch nog 
weer met kleren voor de kinde<en tl>u1s. want die zouden de 
kinderen zo moo< staan 
Op vni ,onge ee~ we<d ze geveld ooor <!epress.e en is 
hoer 'lOOrt "tgekomen rneoe doorda: doktoren dtt nooot 
onoe<i<end hebbE<I. e-i dit met veie medietJOe11 r>eooen pro· 
beren op te lossen. De naam van wat haar mankeerde w~s 
dest~ds nog noet echt bekeind 
Ma was vroeger een b<jzonder gezellige en hardwerl<ende 
vrouw. Als ze aan het werl< was was ze altijd helder op aan 
het zingen. Dit deed ze ook nog veel 1n het verpleeghulS 
waar ze de laatste jaren ve«bleef. omdat haar gezondheid 
enorm achteruit was gegaan Ze had nog steeds nieuwe f•e· 
deren waar NIJ nog llOOtt van gehoord hadden. AJ de hede· 
ren die ze kende passen niet 1n een !U<ebox. 
Ze •on er net aan _,,,en dat ZIJ en pa op verschilende 
afdelingen zaten. Oneénvi1ftii9 Jaar gellOUwd en n.et boj 
ell<aar mogen Slapen kon er bti haar net"" "Dat is met nor· 
maal, zei ze dan a.t1 d 
Haar grootste d•eptepunt was het verlies van haar zoon 
Aene. Ort heeft ze no-O<t kunnen verwerken. En dan sinds 
kort het overl•jden van haar man d•e ze 57 1aar heelt qekend 
en l•efgehad 

Voor uw ll'edeteven. betoond na het ove~•)den van onze 
mcieder en oma wif1en W1 u hlrtel!il< danKen. 


