
Je geest was helder 
tot het laatste toe 

Je lichaam kon met meer 
het was zo moe 

WIJ hielden JOUW hand vast 
tot het einde kwam, 
en de andere Hand 

het van ons overnam. 

Een dankbare en blijvende hennnering aan 

Joaeflna Maria van Veen - Elferink 

Op 7 maart 1917 werd ze 1n losser geboren. 
Ze was gehuwd met Heinrich Oerhard van 

Veen, die in 1987 overleed. 
Op 23 juni 1997 overleed zij thuis. We hebben 
haar op 28 jum, na een Uitvaartviering in de 
Maria Geboortekerk, te ruste gelegd op het 

R.K. kerkhol 

Wij verliezen in haar een have moeder en oma. 
Haar belangstelling voor haar kinderen en 
kleinkinderen was zeer groot, wat ook weder· 
zijds was. Dankbaar was ze ook dat ze de ge· 
boorte mocht meemaken van haar eerste ach· 
terkleinkind. Haar zus Gradle zal haar zeker 
missen, want ze hadden een grote steun aan 
elkaar. 

Met een reis naar Rome, een paar jaar gele· 
den, ging een grote wens van haar 1n vervul· 
ling. Ook de reis naar lourdes heeft grote In· 

druk op haar gemaakt. 
Ma was een grote Mariavereerster. Haar jaar
lijkse bedevaart naar Kevelaar was voor haar 
dan ook iets om naar uit te zien. 
Ze had ook een groot Godsvertrouwen en van 
daaruit wist ze dat ze eens weer bij pa zou ko· 
men. 
Dankbaar was zij en ook wij. dat wij haar de 
laatste maanden van haar ziekte thuis hebben 
mogen verzorgen. 

Ma, met je BOste ve~aardag kreeg je van ons 
80 rode rozen. Nu bij het afscheid geven wij 
jou 80 witte rozen. Je hebt nu de rust waarnaar 
je zo verlangde. Eens zullen we elkaar terug
zien. 

Ma, bedankt dat je onze moeder was1 
We zullen Je m1ssen. 

WIJ ZIJn u dankbaar voor uw medeleven, be
toond tijdens de ziekte en na het overlijden van 
onze dierbare moeder, schoonmoeder oma en 
overgrootoma. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind 


