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Het huis van de Heer zal mijn 
woning zijn voor alle komende tijden. 

(Ps. 23) 

Een dankbare herinnering aan 

BERTHA GERHARDA ELLENBROE~ 
echtgenote van 

SERNARDUS ANTONIUS JELLEMA. 

Zij werd geboren op 29 januari 1905 
in Borne en overleed. voorzien van de 
sacramenten der zieken op de voor
avond van Hemelvaart 11 mei 1983. 
Op dinsdag 17 mei hebben we haar. 

na de uitvaartmis in de St.Jozefkerk 
te Enschede. te ruste gelegd op de 

Costerbegraafplaats aldaar. 

Blijmoedig en zorgzaam is zij een fijne 
moeder en oma geweest. Haar leven 
werd gekenmerkt door intensieve ar
beid en echtheid. - Haar eerste zorg 
en aandacht g.ing uit naar haar gezin. 
Ze vond het fijn de kinderen en klein
kinderen om haar heen te hebben. 

Een wens van ma was. in de Mr. Aal
barsestraat te mogen blijven wonen ; 
ze was er zo gewend en ze hield van 
het tuintje achter 't huis en de bomen 
ervoor. Veel dingen deed ze samen 
met Pa. 

Alles wat niet echt was. daar had ze 
een weerzin tegen. Zo keek ze prac
tisch nooit naar een film, want dat 
was niet echt. - De natuur, die sprak 
haar geweldig aan. 

De kinderen waren veel in haar ge
dachten. Toch heeft ze ondervonden, 
dat kinderen geen bezit van je zijn, 
die je bij je houdt. maar een geschenk 
van God. 

De laatste jaren kon ze steeds minder 
en ging ze weinig het huis meer uit. 
maar koken. wat ze altijd graag deed, 
heeft ze tot het laatst gedaan. 

Op de vooravond van Hemelvaart is 
Ma gestorven; op die avond bidt de 
Kerk: Christus. Gij hebt beloofd. allen 
tot U te trekken, laat Ma en Oma nu 
in vrede bij U wonen en in ons hart 
en onze gedachten blijven voortleven. 

Voor de blijken van meeleven na haar 
overlijden zeggen wij U hartelijk dank. 

8. A. JELLEMA 
Kinderen, behuwd- klein- en 

achterkleinkinderen. 


