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Dankbare herinnering aan 

ELI SABETH TI EKE 
weduwe van JOHANNES EULDERINK 

eerder gehuwd geweest met 
GERHARDUS VAN MOOK 

Geboren te Gildehaus (D) op 7 april 1907. 
Overleden, na gesterkt te zijn door de 
H. Ziekenzalving, in verpleeghuis de 

Cromhoff te Enschede op 30 mei 1992. 
De uitvaartmis was in de St. Jozefkerk op 

3 juni d.a.v. 
We legden haar te ruste op de Wester
begraafplaats aan de Hengelosestraat . 

Moeder Is er altijd op bedacht geweest dat 
wij het goed zouden hebben. Vooral In moei
lijke tijden spande zij zich daarvoor extra in. 
Toen b.v. haar eerste man overleden was, 
nam ze - het waren de crisisjaren - thuis
werk aan om wat bij te verdienen. En in de 
oorlog ging ze zelf op pad om voor eten te 
zorgen. 

In haar grote hart had ze een plekje voor 
ve len. Zo hie lp ze niet alleen haar eigen 
moeder in Gildehaus een tijdlang, ze sprong 
ook bij wanneer er ziekte was in de fam ilie 
of in de buurt. Terwijl ze uit eigen ervaring 
wist wat ziek-zijn was, zei ze dan: .,Die heb· 
ben het erger dan Ik". En als het één van 
ons tegenzat, dan leed zij daaronder. 

Maar moeder kon ook echt genieten: van de 
fijne band In de familie en van de klein- en 
achterkleinkinderen bijvoorbeeld. En ze hield 
van handwerken. En als ze vanaf vroeg in de 
morgen In haar tuin had gewerkt en alles 

bezag, zei ze: .,Kijk eens wat 0 . L. Heer 
goed voor onze tuin zorgt". Een oude wens 
om nog eens naar Rome te kunnen. Is nooit 
In vervulling gegaan. ., Je kunt op de T.V. 
ook veel zien". zei ze later. 

De laatste jaren ging moeder sterk achteruit. 
In de Cromhoff heelt ze tenslotte een goede 
verzorging gekregen. Daar is ze ook vredig 
ingeslapen. Moge God haar nu belonen voor 
alle goeds. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

We danken u hartelijk voor uw meeleven na 
het overlijden en de uitvaart van onze lieve 
moeder en oma. 

Haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 




