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Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft 

betekend, zijn wij nu vol dierbare herinneringen 
aan mijn lieve vrouw. onze lieve moeder, 

schoonmoeder en allerliefste oma 

Wilhelmine Maria Theresia Mos-Veldboer 
echtgenote van Ab Mos 

Zij werd geboren in Ootmarsum op 
19 november 1927 en heeft in Enschede op 

28 augustus 1998 haar zo verdiende rust 
gevonden. Op 2 september is zij na de 

Requiemmis in de Goede Herder kerk te 
Enschede gecremeerd in Usselo. 

Lieve Mies, ma en oma 
Het is moeilijk afscheid van je te nemen. 
Na een lange periode van vechten, waarin je tot 
het laatste toe bij ons wi lde bl ijven, heb je je uit
eindelijk toch moeten overgeven. 
Bewondering overheerst bij ons voor de wijze 
waarop je deze strijd altijd bent aangegaan. Als 
iemand ons ooit heeft aangetoond hoe sterk een 
mens kan zijn, dan was jij het wel. We zijn ver
drietig om het gemis van jou. maar vinden troost 
in de gedachte dat je nu bent daar waar je zo 
graag naar toe wilde. Je was een goede echt
genote en moeder die altijd voor ons klaar stond. 
"OMA, je bent niet dood. je blijft altijd in ons hartje." 

Het zorgzame karakter van jou uitte zich reeds 
op jonge leeftiJd in de verpleging. Hierin was je 
jaren een steun voor zovele anderen. Toen je 
trouwde. verplaatste deze zorg zich naar je 
gezin, familie, buren en bekenden. Helaas 
moest je veel te vroeg aan den lijve ondervinden 
hoe begrensd het leven is. Ziekte en pijn begon
nen je leven te overheersen. De dingen die je zo 
graag deed, werden je stukje bij beetje 
ontnomen. Uiteindelijk moest je door een 
beroerte ook nog je eigen, zo geliefde omgeving 
opgeven. De laatste vier jaar bracht je, liefdevol 
verzorgd, door in Zorgpalet 't Kleijne Vaert, te 
Enschede. 
Zelfs hier was je zorg voor anderen groter dan 
de zorg die je voor jezelf wilde ontvangen. 

Lieve Ma, veel hebben we aan jou te danken. 
Jouw leven bl ijft altijd in ons hart gegrift. 

Voor alle blijken van belangstelling en medele
ven tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder schoon
moeder en allerliefste oma zeggen wij U harte
lijk dank. 

Fam. Mos 




