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In dankbare nagedachtenis aan 

Johanna Aleida Veldscholte 

weduwe van 

Gerhardus Johannes olde Hendrikman 

Zij werd geboren op 6 april 1919 in Lonneker en 
is op vredige manier van ons heengegaan op 
8 juli 1995. Op 12 juli werd haar lichaam te ruste 
gelegd op het r.k. kerkhof in De Lutte. 

Wij zijn bedroefd, omdat wij afscheid moeten ne
men van haar, maar tegeliji< troost het ons dat 
zij nu verlost is van de ziekte, die in korte tijd 
haar krachten sloopte, maar die zij zo moedig 
heeft gedragen. 
Moeder werd geboren in een groot gezin. Later 
is ze getrouwd in een gezin waar broers, zusters, 
opa en oma nog thuis waren. 
Dit was niet altijd gemakkelijk. Later is ze met 
pa en de kinderen verhuisd naar het dorp. 
Hier leek het voor haar de hemel op aarde. 

Na het overlijden van pa is haar oudste zoon en 
z'n gezin bij haar ingetrokken. Deze laatste Ja
ren heeft ze vooral genoten om met haar Sparta
met erop uit te trekken samen met haar vrien
din. Verder ging ze elke dinsdagmiddag naar de 
soos, om met haar vaste groepje te kaarten. 
Wij zijn heel dankbaar dat we haar de laatste 
weken thuis hebben mogen begeleiden en ver
zorgen, waar ze zich ook echt thuis voelde: 
Daarbij kwam dat ze een afschuw had voor zie
kenhuizen en verzorgingstehuizen. 
We willen haar in herinnering houden zoals ze 
was en bidden, dat ze nu thuis mag zijn bij haar 
man Gerard, bij God, die haar Licht en Heil is. 

Moeder, oma, bedankt. 
We zullen je missen. 

Gerrit en Ine 
Ria en Henk 
Bennie en Cilia 
Theo en Christa 
Henk en Annette 
Willie en Germa 

Judith 
Patrick - Eddy 
Rob - Moniek 
Daniël • Dennis 
Thomas - Ruthger 
Jeroen - Stefan 

Het doet ons goed dat U gekomen bent om hier 
afscheid van haar te nemen en haar te begelei
den op haar weg naar het leven, waarvan wij 
waarachtig menen, dat zij het verdiend heeft. 

De Lutte, juli 1995 
Spechtstraat 10. 


