
Ter dankbare herinnering aan 

HENDRIKA ALEIDA GROENER 

weduwe van 

Gradus Veldscholten 

Zij werd geboren 5 oktober 1893 te Beu
ningen. Zij ontving de Ziekenzalving en is 
op 21 april 1982 te Denekamp overleden . 
Na de Uitvaartmis op 24 april 1982 is haar 
lichaam begraven op het parochiekerkhof 
te Beuningen (Ov.). 

Goede God , na een leven van 88 jaar zie 
ik, ondanks lijden en zorgen , met grote 
dankbaarheid terug op uw goede gaven 
in mijn leven . Mijn man en ik hebben 
hard gewerkt voor ons gezin . We waren 
met heel weinig tevreden . 
Het was een hele opgave voor 11 kinde
ren te zorgen, maar het was een nog 
grotere opgave om Herman, Leny en voor
al Johan in 1940 op de Grebbeberg weer 
te moeten afstaan. Mijn leven kreeg een 
ernstige breuk, toen mijn man in juli 1967 
van mij werd weggenomen. 
Bij zulke moeilijke ogenblikken heb ik 
veel troost en steun gevonden in mijn 
geloof. De kerk was mij erg dierbaar. 
De kerk had een centrale plaats in mijn 
leven. Wanneer men gelovig dicht bij het 

kruis staat, geniet men ook de kracht er
van. Ik heb geprobeerd met geduld en 
goedheid temidden van mijn kinderen te 
leven. De kinderen, kleinkinderen en zelfs 
de achterkleinkinderen zag ik graag om 
mij heen. In mijn laatste levensjaren was 
ik bijzonder gelukkig en blij, dank zij de 
grote zorg van Gerard en met name van 
Truus. Jullie huis was voor mij een para
dijs. Moge God jullie daarvoor belonen . 
Mijn heimwee naar dat nieuwe en ge
riefelijke huis is nu beantwoord door mijn 
heengaan naar het Vaderhuis . 
Dierbare moeder en oma, wij al len dra
gen een kostbare herinnering aan u mee 
in ons leven. U was diepgelovig, een moe
der van vee l bidden en heel bescheiden 
in het huiselijk leven. Wij proberen het 
goede na te vo lgen. 

Voor uw blijk van medeleven na het over
lijden van onze lieve moeder en oma, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

FAMILIE VELDSCHOLTEN 

Beuningen, apri l 1982 


