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Wij willen de gedachten en de herinnering 

bewaren aan 

Elubertha Johanna Veltkamp 
weduwe van 

JOHANNES ANTONIUS GEERDINK 

Zij werd geboren te Hengelo ov op 14 novem
ber 1893 en daar groeide zij op , ging trouwen. 
kreeg een gezin en werd al doende door het 
leven getekend. 
Om haar persoon te beschrijven, moeten we 
noemen haar drang naar gezell igheid, gevoelig 
als ze was voor hartelijkheid en genegenheid. 
Waarbij ze eerlijk haar mening gaf, óók als dat 
niet in dankbaarheid aanvaard werd . Ze leefde 
voor anderen. Als anderen het maar goed ging 
en als aan anderen maar bespaard werd. wat 
haar aan nare dingen in het leven overkomen 
was. 
Veel heeft ze geleden aan allerhande zi ektes, 
maar desondanks bleef haar hart sterk, want 
haar heengaan was niet gemakkelijk. 
Ze was zo gelukkig met de aanwezigheid van 
wie haar l ief en dierbaar waren. En die hoefden 
nooit te komen met dure geschenken: het g ing 
haar meer om het geluk van het samen-zijn . 
Wij hebben haar in de kracht van haar leven 
ervaren als een echte moeder en in haar ouder
dom als een echte oma, die een luisterend oor 
had, vol be langstelling voor al le familieleden. 
Zij wilde graag op de hoogte zijn en geinfor
meerd worden over al les en allen. 
Wij bewaren ook de herinnering aan haar ge
lovige levenshouding. Zij was niet een vrouw 
van mooi praten en uiterl ijk vertoon. Wel een 
vrouw, die getuigde van haar ge loof in de 
waarde van het gebed. Een vrouw, die wist . dat 
ze ook gelovig moest doen in het leven. 

Zij heeft na het overlijden van vader ruim 
twaalf jaar gewoond In de nieuwe bejaarden
won ingen achter Backenhagen, en daarna ruim 
acht jaar in het nieuwe Hooghagen. 
Geleidelijk aan werd zij zwakker. Gelovig ont
ving zij meerdere keren het sacrament der zie
ken. En trouw was zij in haar kerkgang zolang 
het maar kon. 
Na vrij korte tijd opgenomen te zijn geweest in 
het ziekenhuis van Hengelo, is zij daar over 
de grens van het leven gegaan op 9 april 1984. 
in de leeftijd van 90 jaar. Nu is zij in Gods 
hand. 
Voor haar vierden wij de H. Eucharistie ten 
Uitvaart in de parochiekerk van Onze Lieve 
Vrouw te Hengelo op 12 apri l en daarna brach
ten we haar lichaam naar het graf van vader 
aan de Deurningerstraat te Hengelo ov. 
Moge zij nu rusten in de vrede van God en 
delen in de glorie van de verrezen Heer. 

Wij zijn U allen zeer erkente lijk voor al les wat 
wij ondervonden aan steun en bemoedig ing t ij
dens de ziekte, het overlijden en de dagen 
daarna van Moeder en Oma. Wij danken U 
daarvoor hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen 




