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Een dankbare en blijvende herinnenng aan 

Maria Johanna Eulderink, 

die op 9 juni 1904 in Losser geboren werd. 
Ze was gehuwd met Gerardus Hermanus 

Veger, die op 18 juni 1982 overteed. 
Op 8 december 1996 overleed zij in het Medisch 

Spectrum Twente te Oldenzaal. We hebben 
haar op 12 december, na een Uitvaartviering in 
de St. Martinuskerk, naar haar laatste rustplaats 

begeleid op het R.K. kerkhof te Losser. 

Nu wij afscheid moeten nemen van onze zorg
zame moeder en oma, doen we dat met veel 
verdriet. Maar we zijn ook dankbaar voor de lan
ge tijd, dat ze bij ons mocht Zijn. 
Ze was duidelijk het middelpunt van de hele fa
milie. Na haar verjaardag zag ze telkens weer 
uit en ze genoot dan zichtbaar, als ze al haar 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen rondom 
zich kon verzamelen. 

Hoewel ze juist dan ook vader miste, met wie ze 
meer dan 50 jaar lief en leed heeft gedeeld. Ze 
sprak nog altijd over hem. Vol belangstelhng 
volgde ze het leven van ieder van ons. Ze leef· 
de ook van de kontakten met mensen om haar 
heen. Lange tijd aan de Kloppenstraat en de 
laatste jaren in St. Maartensstede. 
Ze deed altijd mee aan allerlei aktiviteiten voor 
ouderen, daar had ze veel plezier in. 
Zo bleef ze ook geestelijk zeer vitaal tot het ein· 
de. Daarom was het voor haar erg moe1hjk om 
het leven los te moeten laten en zeker allen die 
haar zo dierbaar waren. 
Bovenal was moeder een diepgelovige vrouw. 
Ze voelde zich met name zeer verbonden met 
de St. Martinusparochie. 
Als een goede en sterke vrouw heeft zij geleefd 
en gezorgd voor haar gezin en zo zal zij met 
ons allen verbonden blijven. 
Dat zij nu leven mag bij God, die liefde is. 
Moeder, oma, bedankt voor alles. 
Rust in vrede! 

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven, be
toond na het overlijden van onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot· 
moeder. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


