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Met liefdevolle en dankbare gedachten 

herinneren we ons 

JO VERBETEN - MEENHUIS 

echtgenote van Chris Verbeten 

14 september 1920 18 oktober 2001 

Jo 11s geboren op 14 september 1920 1n Denekamp Ze 1s 
opgegroeid in een moeilijke tijd die vroeg om veel inzet 
en dat deed ze zo goed als ze kon In de oor10g leerde 
ze Chns Verbeten kennen Vlak na de oor1og die diepe 
indruk op haar heeft gemaakt, z1Jn ze op 29 november 
1945 getrouwd Gez1nsu1tbre1d1ng vond plaats met de 
geboorte van dne kinderen, Thea, Benme en Gerne 
Ook hier werd van haar de nodige inzet gevraagd en dat 
heeft ze met veel liefde gedaan In de beginjaren van het 
huweliJk stond ze er vaak alleen voor. Chris had naast 
ziJn dageliJkse werkzaamheden ook nog een b1ibaanlje 
als muzikant, dat was voor haar niet albJd even makke· 
ltjk 

Jo is nooit een echte prater geweest, maar ze was er 
altijd. Ze stond voor iedereen open, wanneer je haar er· 
gens om vroeg gaf ze advies, haar eigen zorgen hield ze 
binnenshuis. Heel belangrijk voor haar was harmonie, 
vooral geen onen1ghe1d of ruzie hier kon ze absoluut niet 
tegen 

Toen de kinderen de deur uit waren kon ze meer bJd aan 
zichzelf en elkaar besteden Ze ging zingen 1n een da· 
meskoor, nam aktlef deel aan volksdansen, ging met 

Chris mee naar de maandelijkse Bingo en heeft met hem 
oneindig veel gefietst. Met familie een dagie vissen of op 
vakantie gaan, voorafgaand werd er regelmatig gekaart 
om de pot te vullen. Ze kon in deze periode echt overal 
van gemeten, maar vooral van haar kle1nk1ndere~. ze 
was voor hen een echte oma Totdat er beperkingen 
kwamen eerst de heup gebroken later de verwardheid 
De wereld om haar heen werd steeds kleiner Stukje b1J 
beet1e heeft ze ongewild ingeleverd Ze raakte steeds 
meer ge1soleerd in haar lichaam Verdrietig werd ze van 
het feit dat ze het allemaal niet meer zo goed wist. hoe 
ze het moest zeggen en hoe ze het moest doen Aan 
Chris heeft ze heel veel steun gehad, h•J was voor haar, 
het weten het praten. het handelen 

Samen hebben ze nog een in Jaar in het Anenshu1s mo
gen wonen De verzorging was daar goed totdat dit niet 
meer mogelijk was ze heeft. na 56 jaar huweh1k. 
afscheid moeten nemen van haar Chns. haar steun en 
toeverlaat. Na een kort verbhJf. met l1efdev0Ue verzor. 
ging, overleed z1J m Bruggerbosch op 18 oktober 2001. 

We hebben haar gekend als een liefdevolle. zachtaar
dige, maar vooral zorgzame vrouw. moeder, oma en 'klei
ne' oma. We moeten nu zonder haar verder. maar waar 
we ook z1Jn, z11 is biJ ons We zullen alb1d aan haar bh1ven 
denken 

Voor uw blijken van medeleven t1Jdens haar ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve vrouw. moeder. oma, 'kleine' 
oma. zeggen wij u onze dank. 

Chris Verbeten 
Thea en Bert 
Benn1e 
Gerrie en Marian 
kle1nkmderen en achterkle1nk1nderen 


