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JACOBA ANTONIA MEKKELHOLT 

echtgenote van 
Johannes Gerardus Julius Laarveld 

Zij werd geboren op 11 juli 1908 in 
Enschede en overleed 10 november 1983 

te Enschede. 
Maandag 14 november d.o.v. hebben we 

moeder na de uitvaartmis in de 
St. Jozefkerk uitgeleide gedaan naar het 

crematorium te Usselo. 

Wat moeder sierde was haar eenvoud en 
diep geloof. Zij was niet een vrouw die op 
de voorgrond trad. Maar wel iemand die 
klaar stond. Ze zei of vroeg niet: Zal ik dat 
voor je doen? Als er geholpen moest wor· 
den was ze er en deed wat er gedaan moest 
worden. 
Haar eerste zorg en aandacht ging uit naar 
haar gezin. Met de kinderen en kleinkinde· 
ren leefde ze heel sterk mee. 
Altijd waren ze in haar gedachten. 
Wat genoot ze als ze allemaal bij elkaar wa· 
ren. Ze zag er naar uit als het zou gebeuren 
en ze kon er dankbaar op terugzien. 
Dan zei ze tegen vader: Wat hebben we het 
toch goed. Zo heeft ze met vader acht en 
veertig jaar lief en leed gedeeld. 

Op 27 april 1935 trouwden zij in de St. Jo· 
zefkerk. 
Zij was gastvrij. Ook in moeilijke jaren deel
de ze van wat er was. Menig novice van het 
Olav. Klooster wist haar huis aan de Ribbe· 
lerbrinkstraat te vinden. 
Optimistisch van aard ging ze niet bij de 
pakken neerzitten. 
Haar diep geloof en levensoptimisme heeft 
ze aan de kinderen doorgegeven. 
Ze genoot als ze met de kleinkinderen puz· 
zeide, kaartte of wandelde. 
Ze genoot van de natuur, van de mooie 
herfstkleuren van de lange wandelingen in 
<le natuur. Ze heeft genoten toen ze nog 
niet zo lang geleden haar vijf en zeventigste 
verjaardag gevierd heeft. 
Eén zin kwam vaak bij moeder over de lip· 
pen: Dat moet ik aan vader vragen. Op hem 
steunde ze helemaal. 
Mag zij nu een steun zijn voor ons allemaal 
bij God, de Schepper van het leven, die haar 
teruggeroepen heeft. 

Voor uw blijken van medeleven na het over· 
lijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder en oma betuigen wij U onze op· 
rechte dank. 

J .G.J. Laarvcld 
Kinderen en kkinkinderen. 


