
In. de grote liefde die zij uitstraalde blij
ven WIJ in ons hart verbonden met mijn 
fijne vrouw en allerliefste moeder 

Anny Antonia Gezina Velthuis 
echtgenote van 

Evert Servatius Yntema 
moeder van Serry en Jacqueline, Gea, 

geboren 13 september 1936 te Losser, 
overleden 20 april 1987 te Enschede. 

Verslagen zijn wij door dit plotselinge 
grote verlies van zo'n echtgenote en 
moeder. Liefde bestond voor Anny uit 
veel geven en weinig voor haarzelf vra
gen. In haar huwelijk, dat 23 jaren 
mocht duren, heeft zij zich helemaal 
gegeven aan Evert en aan de kinderen 
Serry en Gea. Voor hen was er geen 
tweede op aarde zoals moeder. Haar 
gezin stond voorop; altijd was alles tot 
in de puntjes verzorgd. Ja, zorgen 
voor ... dat was haar levensinstelling. 
Naast haar gezin, ging ook haar grote 
zorgen uit naar haar ouders en schoon
ouders. Zij konden altijd op haar trou
we aanwezigheid rekenen. Een grote 
liefdevolle gastvrijheid ; zo stond zij 
bekend bij familie, vrienden en beken-

den. Altijd met haar hart gericht op de 
ander, nooit aandacht vragen voor haar
zelf; nooit klagen, nooit een slecht 
woord over de ander, maar leven in 
vrede met anderen. Daarom is het ver
lies van zo'n echtgenote, zo'n moeder, 
zo'n vrouw erg moeilijk te aanvaarden. 
Zelfs nu moeder op Pasen zo plotse· 
ling moest heengaan, op het feest van 
verrijzenis naar het nieuwe en eeuwige 
Leven van Hem die moeder voorgegaan 
is in het sterven. Moge het geloof, dat 
Anny en moeder, op Pasen dat nieuwe 
en eeuwige leven is binnengegaan, op 
de lange duur een kracht worden in 
dit grote gemis. In dit geloof hebben 
wij op 23 april afscheid genomen in 
de Eucharistieviering voor Anny in de 
Maria Geboortekerk te Losser, waarna 
zij ter ruste werd gelegd op r.k. kerk 
hof aldaar. 

Voor uw medeleven en belangstelling, 
betoond na het overlijden van mijn lieve 
vrouw en onze zorgzame moeder, be
tuigen wij u onze oprechte dank. 

E. S. Yntema 
Serry en Jacqueline 
Gea 




