
Dankbaar gedenken wij 

Maria Euphemia Meijerink - Lukens 

weduwe van 
Gradus Johannes Meljerink 

Zij werd geboren te Denekamp op 2 juli 1920. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is 

zij op 27 januari 1997 In het ziekenhuis te 
Enschede in de Heer overleden. Biddend 

hebben wij afscheid van haar genomen op 
31 januari in de St. Plechelmusbasiliek te 

Oldenzaal en haar daarna begeleid naar haar 
laatste rus1plaats. 

Moeder was een eenvoudige, ietwat gesloten 
vrouw, die graag vertrouwde wegen ging. Haar 
waarde lag niet zozeer in het grootse en op
zienbarende, maar veeleer in die vele kleine 
zorgzame huiselijke dingen, die het leven van 
een gezin zo warm en beschermd kunnen ma
ken. Een op en top dienstbare vrouw, die mis
schien het best tot haar recht kwam als ze op 
de achtergrond en in de luwte stond. We kun
nen ons moeder dan ook moeilijk voorstellen 
zonder haar man en onze vader. 

Samen vormden ze een hecht span en vulden 
ze elkaar aan. Samen kwamen ze op voor hun 
gezin. Samen gingen ze er opuit Samen geno
ten ze van kleine dingen. Samen gingen ze op 
vertrouwde wegen. Oude waarden en tradities, 
van huis uit meegekregen, werden bewaard en 
in ere gehouden. Ook op het kerkelijk vlak wer
den oude gebruiken en waarden gekoesterd. 
Hoewel moeder nooit klaagde, moet het heen
gaan van haar man heel zwaar voor haar ge
weest zijn. Ze was haar steun en toever1aat 
kwijt de man die altijd voorop ging. Toch was 
ze nog zo blij haar kinderen en kleinkinderen 
om zich heen te hebben en ze wilde dan ook 
nog zo graag bij hen blijven. Uiteraard bleef 
het gemis van haar man, maar ze gaf aan dat 
haar kinderen voor haar altijd daar waren. 
Toch nog zo onverwacht werd haar leven be
dreigd door ziekte. Ondanks alle pijn en ver
driet, zijn de laatste weken samen heel goed 
geweest: Open en warm. 
Dat moeder nu herenigd met vader samen ge
nieten mag van Gods eeuwig Licht en mogen 
rusten in vrede. 

Voor al uw blijken van meeleven en belangstel
ling danken wij u van harte. 

Kinderen en kleinkinderen 


