
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA MARIA VOGELZANG 
weduwe van 

Hendrikus Johannes Eulink. 

• Wij weten, dat God alles ten goede leidt. 
voor degene, die Hem werkelijk liefhebben.· 

(Rom. 8. 28) 

Als ik na 63 Jaren terug kijk op mijn le
ven, dan moet ik God bijzonder dankbaar 
zijn voor alle~ wat ik heb mogen onder
vinden . Mij diepste vreugde heb ik beleefd 
toen ik mijn man, de vader van onze kin
deren. in liefde heb mogen vinden. Wat 
was hij trouw en bezorgd voor mij en <11 
onze kinderen. Ook voor de omgeving was 
hij behulpzaam. Nu ik hieraan denk. voel 
ik daarin de hand van God. God geeft Zijn 
gaven door mensen handen. De grote breuk 
in mijn leven vond 3 jaar geleden plaats. 
Op carnavalszondag. 9 februari 1975, is va
der gestorven. Dat was een ernstig0 breuk 
in mijn leven. Maar ik moest verder. Van 
kindsbeen af had ik 'n bijzondere verering 
voor Maria. Ik mocht graag naar Kevelaer 
gaan om aan haar troost en kracht te vra
gen. Wanneer ik 's morgens naar de kerk 
ging, was mijn eerste gang naar haar beel
tenis om een kaars op te steken. 

Dierbare kinderen en kleinkinderen. jullie 
zun mijn -.gtootste rijkdom en vreugde ge
weest; vooral toen vader weg was. voelde 
ik de ~teun en het . meeleven van jullie 
Ook daarin zag ik de hand van God. God 
helpt door mensenhanden. Ik zag de liefde, 
die ik zelf gegeven had, weer terugkeren . 
Zo wist God alles ten goede te leiden. Na 
de Eucharistieviering op 9 maart 1978 in de 
Plechelmusbasiliek te Oldenzaal hebben we 
haar lichaam begeleid naar ' t crematorium 
re Usselo. 

Voor uw deelneming. ondervonden na het 

overlijden van onze beminde moeder en 

oma, betuigen wij U onze hartelijke dank. 

Familie Eulink 

Oldenzaal. maart 1978 




