
In vrede ruste 

HERMINA JOHANNA DOROTHEA 
ENGELS 

echtgenote van 
Timotheus Johannes van Veen 

Zij werd geboren 21 dece:nber 1899 
te Enschede; en overleed 4 aug. 1981 
te Enschede. na voorzien te zijn van 
het H. Sacrament der zieken. Zij werd 
op Vrijdag 7 augustus. na 'n plechtige 

uitvaartmis in de St. Josephkerk 
uitgeleide gedaan naar 't cremato

rium te Usselo. 

In onze geest blijft moeder voortle
ven als een fijne vrouw en lieve opoe. 
Hartelijk en gastvrij. 

Zeven-en-vijftig jaar getrouwd was 
zij de spil in het gezin. 
Zij heeft zichzelf altijd weggecijferd, 
als de kinderen en haar man het maar 
goed hadden. - Zij wist 'n fijne sfeer 
rondom haar te verspreiden, maar zij 
trad daarbij nooit op de voorgrond. 

Als er op haar een beroep gedaan 
werd, stond zij altijd klaar; toch deed 
het haar weleens pijn, als ze zelf deze 
hulp niet kreeg. 

Moedei heeft veel geleden, in 't bij
zonder de laatste jaren heeft zij veel 
pijn gehad. - Onvoorstelbaar moedig 
heeft ze haar lijden gedragen. 

Met haar man zag ze er geweldig 
tegen op de ,.Oe Vluchtestraat". waar 
ze zo lang gewoond hebben en veel 
herinneringen hebben liggen, te ver
laten. Het heeft veel van haar emoties 
gevraagd. Veel heeft ze in stille. 
alleen verwerkt. 

Zij was geen vrouw om over haar
zelf te klagen; meer bezorgd om haar 
kinderen en kleinkinderen dan om 
haarzelf. 

Tijdens haar leven heeft het geloof 
een grote rol gespeeld. Graag ontving 
zij de H. Communie thuis, toen ze niet 
meer naar de kerk kon .... 
Moge de God van alle Leven. moeder. 
die veel lief heeft gehad nu laten de
len in Zijn grote Liefde! 

Pa. kinderen en kleinkinderen. jullie 
zijn erg goed voor mij geweest. 

Bedankt voor jullie goede zorgen. 

Voor de blijken van medeleven zeggen 
wij U oprechte dank. 

De familie. 


