
Ter dankbare herinnering aan 

EUPHEMIA CAROLINA MARIA WEKKING 

echtgenote van 

Bernardus Franciscus Zanderink 

Zij werd 9 mei 1936 te Losser geboren . 
Zij ontving nog de ziekenzalving en is plot
seling gestorven op haar vakantiereis in 
Oostenrijk. Na de uitvaartmis op 14 sep
tember 1987 in de parochiekerk te Beu
ningen (Ov.) werd haar lichaam begraven 
op het kerkhof aldaar. 

Goede God , wat waren mijn man , Bernard , 
en ik , blij met ons zilveren huwelijk op 
15 mei 1987. We hebben samen met onze 
kinderen , Hans, Karel , Rob; met Carla, ja , 
met familie en kennissen , een mooi feest 
gevierd in de kerk en onder elkaar. 

De kinderen gaven ons een reis naar 
Oostenrijk. Ik leefde er met vreugde naar 
toe; en toen !? ; Ja, goede God , daar hebt 
U mij geroepen om over te stappen naar 
Uw paradijs. - Nu ik terugkijk , ben ik U 
dankbaar voor uw hulp en bijstand in heel 
mi jn leven. Ja, ik ben U zeer dankbaar, 
dat U Bernard op mijn levensweg hebt 
geplaatst. 

25 jaar geleden hebben we liefde en trouw 
aan elkaar beloofd in goede en in kwade 
dagen. U hebt ons laten voelen , dat liefde 

en trouw een levensopdracht is ; maar, als 
je dat hebt waargemaakt , wordt dit ook 
een stuk levensvreugde, een stuk geluk , 
wat steeds weer een bron van bezieling is. 
Zo heb ik leren inzien , dat er voor mij 
geen tweede Bernard is. Hij hield van mij 
en ik hield veel van hem ; onze kinderen 
hielden ook veel van ons. 

Ik heb gevoeld en ervaren, dat het waar 
is: 'Waar echte liefde leeft, daar woont 
ook U, God ' . 

Beste Femie, moeder, buurvrouw: wij allen , 
uw man Bernard , uw kinderen , de familie 
en bekenden , danken U heel hartelijk voor 
uw zorg , uw meeleven , eenvoud en uw 
trouwe liefde. 

Tot ziens in het Vaderhuis. 

Voor uw blijk van belangstelling ondervon
den bij het zo plotseling overlijden van 
mijn lieve vrouw en onze zorgzame moe
der, zeggen wij U onze oprechte dank. 

B. F. Zanderink en kinderen 

Beuningen , september 1987 


