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WILHELMINA BERTHA MEIJER 
echtgenote van 

Hendrik Albertus Vaanholt 

Zij werd geboren te Lemselo (Gem. 
Weerselo) op 7 januari 1922 en over
leed, gesterkt door het Sacrament van 
de Ziekenzalving, in het St. Gerardus 
Majella Ziekenhuis te Hengelo (0.) op 
20 november 1986. Zij werd begraven op 
het parochiële kerkhof te Deurningen op 
24 november 1986. 

"Ik heb de goede strijd gestreden, de 
wedloop voleind, het geloof bewaard." 
(2 Tim. 4,7). Met hoeveel hoop en ver
trouwen zullen wij ons haar leven met 
dit woord van de Apostel altijd in her
innering mogen brengen. Hoe beminne
lijk en geduldig heeft zij die goede strijd 
gestreden .... en zo lang 1 
Jaren heeft zij getobd met haar gezond
heid en hoe erg was het voor Henk dit 
te moeten aanzien - machteloos. 
Tot het allerlaatst bleef zij op haar sterf
bed iedereen herkennen: zo totaal ver
zwakt als zij lichamelijk was, zo verras
send sterk en helder bleef haar geest. 
Haar vriendelijk gezicht was getekend 

door haar veelvuldige benauwdheid, die 
haar evenwel niet kon beletten heel 
haar leven hartelijke belangstelling te 
houden voor al degenen die op hun 
beurt zo graag met haar te doen hadden. 
Henk, toch moeten wij dankbaar blijven 
dat wij, bij al onze bezorgdheid voor 
elkaar, op zulk een mooi huwelijk mogen 
terugzien. Blijf geloven in het woord: 
"Nu wacht mij de krans der gerechtig
heid, waarmee de Heer, de rechtvaardige 
Rechter, mij zal belonen op de grote 
dag, en niet alleen mij, maar allen die 
met liefde uitzien naar zijn komst." 
(2 Tim. 4,8). 
Allen die mij hebt bijgestaan: hebt dank 
daarvoor. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bij
stand, bid voor ons. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte 
en uw deelneming na het overlijden van 
mijn dierbare vrouw dank ik u hartelijk. 

H. A. Vaanholt 


