
Ter dankbare herinnering aan 

BERENDINA HENDRIKA 
VAN DER VEEN 

Zij werd geboren te Coevorden op 
3 oktober 1905. Sinds 19 sept. 1957 

was zij weduwe van 
ALBERTUS JACOBUS HAGEMEIER. 

Na 'n welbesteed leven is zij, gesterkt 
door 't H.Sakrament der zieken, in de 

vrede van Christus overleden te 
Enschede op 19 maart 1988. 

Met een plechtige Eucharistieviering 
in de kapel van het Dr.Ariënstehuis 

hebben wij op 24 maart afscheid van 
haar genomen. 

t 
Onze droefheid om het gemis wordt 

overheerst door gevoelens van grote 
dankbaarheid. 
Wat was zij voor ons een voortref

felijke- moeder, een lieve oma, een 
hartelijke zus! - En, ondanks haar 
zwakke gezondheid, een geestelijk 
sterke vrouw. 
Opgewekt van aard en zeer arbeid

zaam heeft zij 'n veelheid aan tegen
slagen gekend door veel ziekten en 

teleurstellingen in haar huwelijk, door 
de plotselinge dood van vader vooral, 
met wie zij maar zo kort gelukkig 
mocht zijn. 
Maar met hart en ziel bleef zij zich 

wijden aan de opvoeding van haar 
kinderen. Met hen en met haar klein
kinderen behield "Yi} tot haar dood een 
hechte band. 

Ook in haar later leven bleven zware 
beproevingen haar niet bespaard. 

Maar haar blijmoedig karakter en 
vooral haar rotsvast geloof hielpen 
haar door alle tegenslagen heen. 

Door haar eerlijke oprechtheid, ge
paard met grote levenswijsheid, was 
zij In staat om ook anderen steeds op 
te beuren. 

Haar leven lang spiegelde zij zich 
aan dé Moeder bij uitstek, MARIA, 
voor wie zij een grote verering 
koesterde. 

Toen zij voelde, dat zij de strijd om 
het leven, waarvan zij zo gehouden 
had, op moest geven, heeft zij in 
groot geloof haar leven terug ge
schonken aan haar Schepper. 

z.o.z. 
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Op de feestdag van St.Jozef, de pa
troon van een zalig sterven, is zij in 
alle vrede ingeslapen. 

Lieve moeder en oma: dank om alles 
wat U voor ons betekende. 

Blijf voor ons bidden, totdat wij eens 
IN GOD weer met elkaar verenigd 
zijn. 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter gedachtenis aan haar. 

kinderen en kleinkinderen 
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