


Ter nagedachtenis aan 

Euphemia Margaretha Juurlink 

Gré Juurlink werd geboren op 
9 januari 1916 te Slagharen. 

Zij trad op 1 0 oktober 1945 in het huwelijk met 
Johannes Hermann Bernard Vedder. 

Samen kregen zij zeven zonen. 
Gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken 

overleed zij op 11 september 2007. 

Gré Juurlink heeft een bijzonder leven gehad. Ze kwam 
uit een groot gezin. Als jong meisje kwam ze in huis bij 
haar oom en tante in Nieuw Schoonebeek. Hun 
kinderen heeft zij altijd als broers en zussen 
beschouwd. Op haar achttiende vertrok ze naar 
Groningen om in het Rooms Katholiek Ziekenhuis te 
gaan werken. In die tijd was het een grote stap van het 
dorp naar de stad . Daarna ging ze naar Blaricum, waar 
ze in de pastorie bij pastoor Jongerius werkte. Dat was 
een heel mooie tijd, zoa ls ze later vaak zei wanneer ze 
over haar ervaringen vertelde. 
In Nieuw Schoonebeek had ze Hermann Vedder leren 
kennen en kort na de oorlog trouwde ze met hem. Zij 
was iemand die sne l en gemakkelijk contact kon maken 
met anderen en ze beleefde veel vreugde aan de 
omgang met vrienden en kennissen . Ze was in haar 
leven sterk gericht op de zorg voor haar gezin. Haar 
man en haar zeven zonen waren heel belangrijk voor 
haar en ze sprak altijd vol trots over hen. Maar ook 
stond ze open voor wat er verder in de wereld 
gebeurde. Ze las heel graag en heel veel, totdat de 
zwakte van haar ogen haar dat belette. Ook was ze vol 

interesse voor de activiteiten van haar zonen, en voor 
hun vrienden, vriend innen en schoondochters. Zij was 
er trots op dat haar kinderen goed terecht gekomen 
z1Jn, zoa ls ze het zelf alt ijd noemde. Ze was blij met haar 
kleinkinderen en volgde hun doen en laten met veel 
belangstelling. 
Zij richtte haar leven in vanuit haar geloof, maar haar 
geloof was niet dogmatisch. Zij vond steun in het 
gebed, en in het bezoek aan de kerk, waarvan zij vond 
dat je die ook kon bezoeken als je niet in God geloofde. 
Altijd als ze naar de kerk ging, stak ze een kaarsje op bij 
het beeld van Maria in w ie zij een voorbeeld-moeder 
vond. Haar geloof was standvastig maar ook flexibel, 
mee-ontwikkelend met de feiteli jke omstandigheden. 
Zij was dankbaar voor het leven zoals zij dat heeft 
mogen leiden. 

Op 1 5 september hebben wij, na de Eucharistieviering 
ten afscheid, haar lichaam naast haar man begraven op 
het r.-k.kerkhof te Erica. Daar zal zij rusten tot op de 
jongste dag. 
Wij zullen haar missen, maar ondanks ons verdriet 
overheersen gevoelens van dankbaarheid dat zij bij ons 
was en er voor ons was. In onze herinnering blijft zij 
voortleven . 

Moge zij rusten in de vrede van God 

Wij zijn dankbaar voor de zorg 
die zij de laatste Jaren van haar leven in 

verpleeghws De Bleerinck heeft ontvangen. 
Wij danken u voor uw medeleven en belangstelling. 

Familie Vedder, 
Erica, september 2007. 


