
Ter dankbare herinner ng aan 

ALEIDA HENDERIKA MARIA VAN DER VEEN 

ZIJ werd geboren op de feestdag van Maria Or,be 
vlekt Ontvangen, 8 december 1897 te Coevorden. 

Op 17 Juni 1922 begon zij haar gelukkig 
huweliJksleven met 

Bernardus Egbertus Veldboer 
De laatste twee 1aar van haar leven v.erd zij 
ongeneeslojk z,ek Op Aswoensdag. 8 februaro 
ontving zij het Sacrament der Zieken. 21 februari 
1978 is zij in haar woonhuis te Oldenzaal over
leden in het bijzijn van haar man en kinderen 
Vrijdag 24 februari hebben wij afscheid van haar 
genomen tijdens de gezongen Eucharlstiev1erong ,n 
de St.Antomuskeri< te Oldenzaal, waarna wij haar 
te ruste hebben gelegd naast haar eerder over· 
leden zoon Jan op het r k. kerkhof van Oldenzaal , 

Na een heldhaftig gedragen lijden heeft God zijn 
trouwe dienares tot Zich genomen Wij. haar man, 
kinderen en kleinkinderen, wollen er ons 1n schok· 
ken. omdat Moeder ondanks at onze goede 
zorgen niet beter kon worden en omdat wij haar 
na willen zeggen ,,God, 1k lijd plJn maar uw 
Zoon heeft nog erger geleden, als het U goed 
Is, kom me dan halen". W1J geloven dat met 
haar dood dit gebed werd verhoord 
Wanneer wij terugdenken aan de betere 1aren van 
haar leven, dan zien wij voor ons een sterke, 
kordate vrouw doe altijd vof plichtsbesef, toewlJ· 
ding en loefde heeft gezorgd voor haar man en 
kinderen. Meer dan vljfenvlJftog jaar mocht hun 
voorbeeldig huwelijksleven duren. Altijd zag Je 
hen samen, vol goede zorgen en attenties voor 
elkaar. Het doet Je goed dit zo van nabij te 
hebben meegemaakt Zoj hield ervan om haar kon· 
deren en kte,nklnderen om zich heen te zoen. Vol 
trots sprak zij over hen en geregeld vroeg z•J 
hen DIJ zich, om met hen te praten en hen goed 
te doen. De famil iefoto tegenover haar z,ekbed 
betekende heet veel voor haar. 

Woj denken aan haar teruq hoe zoj ait1Jd weer 
dankbaar was en blij hu,seliJk en vol medeleven, 
hoe haar aandacht steeds naar ons uitg,ng Z~ 
was d1epgodsd1enst1g met een sterk gebedsfeven. 
waarbij Maria een bijzondere plaats innam in haar 
hart Toen Zij nog goed kon zag je haar geregeld 
1n de kerk, ook door de week. Het paste bij haar 
levenswijze om telkens weer nieuwe kracht op te 
doen bij O l Heer Toen zoj n,et meer naar de 
kerk kon, ontving zij geregeld de communie aan 
hu,s Wat was Zij JO dan dankbaar, wat was Z•J bloJ 
met de goede zorgen van haar kinderen, die alles 
gedaan hebben om haar tijden zo f icht mogelijk 
te maken, want zij wilde niet graag naar het 
ziekenhuis Toen zij besefte hoe 21ek zij was, 
wilde zij het Sacrament der Zieken ontvangen. 
Zichtbaar goed deed het haar alles zo bewust te 
mogen meemaken Het gaf haar nieuwe kracht en 
troost. om dan haar kinderen boJ zich te roepen 
en met hen te praten ten afscheid. Zoj stond zo 
sterk on het leven dat zij niet bang was voor de 
dood 
WtJ zullen haar vertrouwde aanweZtgheod onder 
ons voortaan moeten mossen. Het zat ons vreemd 
aandoen. dat WIJ Moeder niet langer 1<unnen ver
zorgen Zo treft ons de leegte, doe de dood ach· 
terfaat. Maar als gelovige mensen weten w1J dat 
zij ,s overgegaan naar het nieuwe leven biJ God. 
dat Hij het. is, die voor haar zorgt in een geluk, 
dat qeen einde kent 

Voor uw belangstell ing en medeleven, ondervon
den tijdens de ziekte en bij het overlijden, van 
mijn lieve vrouw. moeder en oma. zeggen WIJ U 
alfen hartelijk denk 

Namens de fam,1,e, 
B. E Veldboer 
Ksstanjestraat 10 
Oldenzaal 




