


t 
Haar 11efde en zorgzaamheld voor anderen 

kenmerkten haar persoonlijkheid. 

Een dankbare herinnering aan 

Vera Bakker 

weduwe van Johan Zeefen 

Zij werd geboren op 1 augustus 1920 te Hoorn, 
en overleed in het M.S.T. te Enschede, 
gesterkt door de H. Ziekenzalving op 

14 januari 1997. 
De H. Eucharistie bij haar uitvaan werd gevierd 

in de kapel van het Dr. Ariênstehuis te 
Enschede, waarna de eremalle volgde 

te Usselo. 

Zij had een gelukkig gezinsleven met Johan en 
dochter Annemarie en nam ook vele jaren de 
zorg voor haar moeder en zus op zich. Voor 
haar kleinkinderen was ze een geweldige oma. 
De vele vakanties naar Oostenrijk met ons sa
men waren één groot feest. Ook buiten haar ge
zinsleven was zij aktief. Ze zong o.a. bij het 
StedeliJk Koor Enschede en was vrijwilligster bij 
de bejaardensoos. 

Zij heeft haar leven altiJd Ztnvol en welbesteed 
1ngevuld, maar in 1989 kwam er aan al deze ak
tiviteiten een e1nde! Zij werd getroffen door een 
hersen-infarct Mede door haar intense geloofs
ovenuiging vond ze kracht om voor haar leven 
te vechten. 
Hoewel zij kort hiema werd getroffen door de 
ernstige ziekte van Johan, vocht ze door, ervan 
overtuigd dat alles goed zou komen. Kort nadat 
zij weer thuis kwam na een lange revalidatie, 
kwam de volgende tegenslag. Johan bleek toch 
n1et genezen, en overleed op 1 februan 1991 
Ze verhuisde naar het Dr. Anenstehuis, waar ZIJ 
nog 6 jaar intens1ef van haar leven genoot. 
Na het overlijden van haar broer en zus werd ze 
zwaarmoediger. Achteraf denken wij dat zij naar 
Johan ging verlangen. Toen zij op 5 januari op
nieuw door een hersen-infarct werd getroffen, 
vloeide de levenskracht langzaam uit haar weg. 
WiJ voelen ons getroost met de gedachte, dat ZIJ 
Zich nu geborgen mag voelen bij Johan, 1n Gods 
Vaderhuis. 

Voor uw meelevende belangstelling zeggen wij 
u onze hartelijke dank. 

Annemane en Piet Dielemans 
en kleinkinderen 


