
In dankbare herinnering aan 

ELISABETH CLARA SINA 
VAN DER VEEN 

weduwe van 
Gerhardus Johannes Aloisius Korts. 

Zij werd geboren te Hengelo op 28 februari 
1921 en overleed, gesterkt door het H. Sa
crament der Zieken, in het ziekenhuis te 

Enschede op 24 februari 1998. 
De H. Eucharistie bij haar uitvaart werd ge
vierd in de Goede Herderkerk te Enschede, 

waarna wij haar te rusten hebben gelegd 
op de Westerbegraafplaats aldaar. 

In haar huwelijksleven van meer dan een 
halve eeuw is zij moeder geworden van 
3 kinderen, die haar tot de lieve oma 
gemaakt hebben van 5 kleinkinderen, ter
wijl zij ook nog vol trots 2 achterkleinkinde
ren mocht krijgen. 
Het leven van moeder is een dubbel leven 
geweest: het gezin vroeg en kreeg haar 
liefdevolle aandacht, maar ook talrijke za
kelijke beslommeringen vulden haar dagen 
en nachten. 

Op vele plaatsen in ons land heeft zij met 
haar geliefde echtgenoot gewoond en ge
werkt in de branche van de banketbakkerij 
en de horeca. 
Samen hebben zij nog een tiental jaren van 
hun leven zonder zaak in Enschede kun
nen genieten en dat zijn wel hun mooiste 
jaren geweest. 
Zij was een zorgzame en wijze vrouw, 
sterk, lief en betrokken bij haar gezin en de 
vele mensen die in haar leven om aandacht 
vroegen. Zij was zeer geïnteresseerd en 
kon goede raad geven, waarbij zij ook wel 
eens als eigenwijs overkwam. 
Als gelovige vrouw is zij trouw geweest in 
het gebed en in haar verering van de Moe
der Gods Maria . 
Het sterven van haar man, twee jaar gele
den, heeft zij nooit goed kunnen verwerken: 
zij is nu - zo vertrouwen wij - in Gods Va
derhuis weer met hen verenigd. 

Voor uw meeleven na het overlijden van 
onze lieve moeder, oma en overgrootmoe
der zijn wij u zeer dankbaar. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 




