
In d.rnkbare herinnt•ring aan 

HENDRIKA HANSTEDE 
weduwe van 

GERARDUS BERNARDUS VEELDl:RS 

Op 30 november 1900 werd 7ij geboren te De 
Lutte en ZiJ is, voorzien van de H. Sacramenten 
der zieken, op 13 juni 191!0 in het ziekenhuis 
te Olde1l7aal overleden. Vanuit de St. Nicolaas
kerk hebben "~ haar op J 7 juni J 980 te rusten 

gelegd op het r.k. kerkhof te Denekamp. 

Niet bog voor haar 80ste ve rJ~ardag, die zij zo 
graag met ons, haar kinderen en klemkinderen 
wilde vieren, is ziJ van ons heengegaan Dank
baar voor de vele jaren die ZIJ hier temidden 
van ons heeft doorgebracht. IS llJ heengegaan 
naar haar Vader in de hemel, waa r vader reeds 
J4 1aar op haar wacht. 
Enkele dagen voor haar survco, na de toedie
ning van de laatste H. Sacrameoteo, gaf moeder 
de wens te kennen, nog graag enige t11d bij ons 
te willen b!iJVCn, hoewel vadt>r in de hemel op 
haar wachtre. Hieruit blijkt haar gehechtheid aan 
alles wat ZIJ moest achterlaten, haar kinderen, 
kleinkinderen en de vcr1rouwde omgeving te
midden van Gods mooie natuur, waarin 7. ij zo 
graag vertoefde. Daarom ko n ZIJ ook zo moeilijk 
afscheid nemen van d it leven. 

Moeder was een diep gelovige vrouw vol zorg 
en toewijding voor ons allen en ZIJ kan terug
zien op een welbesteed leven. In moeilijke tijden 
was ZIJ \'Oor ons een grorc steun. Zij ging 

iedereen voor in godsdit"nstzin en vroo111heid 
en er was haar veel aan gelegen. dar haar gezin 
In deze geest haar 'oor beeld zou volgen. 
Thuis was zij alttJd erg gelukkig. Ze was blij 
met alle kleine attenlit's die ze ontving en slt'l
de steeds helang in hel wel en wee van haar 
kle inkinde ren. Toen ze naar het ziekenhuis 
moest miste ze dit alles erg. Haa r h<'imwee 
naar thuis liet haar geen ogenblik met rust. 
W11 vertrouwen dat 111 nu dl' eeuwige rust 
heeft gevonden bij God, in wie ZÎJ een rotsvast 
vertrouwen stelde. 

Lieve kinderen en kleinkinderen, ik ben erg 
dankbaar voor alle goede zorgen die il:. alt11d 
van JUiiie mocht ontvangen. Tot het einde kon 
Ik b11 jullie hlijvcn en dat samenzijn heb ik al
t1id fiJn gevonden. Ik hoop dat jull ie met elkaar 
nog een lang en gelukkig leven mogen hebben 
in een groot vertrouwen op God en een dank
bare herinnering aau IDIJ. 
Wij allen bidden: Heer, geef haar de eeuwig~ 
rust, 

Voor uw deelneming, ondervonden t ijdens de 
ziekte en na het overlijd<'n van onze lieve 
moeder en oma, betuigen wij n onze oprechte 
dank. 

Denekamp, juni 1980 
Hanzeweg 4 

FAMILIE VEELDERS 

... 


