
t 
'n Dankbare herinnering aan 

Helena Johanna Maria 
Vennegoor op Nijhuis 

Zij werd geboren op 19 mei 1907 in Ros
sum. Zij stierf vrij plorseling. in haar wo
ning aan de Ootmarsumsestraat te Olden 
zaal op 11 december 1986. 
Wij hebben tijdens een Eucharistieviering 
in de Drieëenheidskerk afscheid van haar 
genomen. waarna we haar begeleid heb · 
ben naar het kerkhof in Rossum. 

Jezus zegt: Wie in Mij gelooft. zal eeuwig 
leven. Geloven in Hem berekent; er willen 
zijn voor anderen. Zo heeft Lena in het Ie· 
ven gestaan. 
Ze hielp op de boerderij /t Niehoes· waar 
ze erg graag was. Omdat vader vroeg ge 
storven is, werkte Lena met veel liefde en 
zorg mee in het grote gezin. 
Ze hielp mee bij de opvoedinq van de kin· 
deren van Gerard en Anna. Ze was altijd 
daar re vinden. waar fami lie getroffen werd 
door ziekte en tegenslag. Zodoende had Le
na een goede band met haar broers en zus
sen en zeker ook met de neven en nichten. 
Zelf heeft ze het ook niet altijd gemakke· 
lijk gehad. Ook in haar leven waren mo· 

menren van ernstige ziektes Hoewel ze 
lang niet altijd soepel door het leven ging 
en zeker voor zichzelf niet gemakkelijk was. 
heeft Lena vanuit een diep geloof in God 
en de mensen en op z'n tijd met een flinke 
dosis vrolijkheid menige crisis kunnen door
staan. 
Vóór Kerstmis zou ze verhuizen naar een 
aanleunwoning op de Mariahof. Zij was er 
blij mee. Nu is het allemaal anders verlo· 
pen. 
Haar laatste woorden en gedachten zouden 
vervuld kunnen zijn van dankbaarheid en 
ze zou gezegd hebben : 
. Beste broer en zusters, neven en nichten 
bed~nkt voor jullie goeie zorgen. belang 
stelling en meeleven. In het bijzonder denk 
ik dan aan hen. waarop ik de laatste tijd 
en nooit tevergeefs een beroep kon doen. 
Jullie waren voor mij een vaste steun en 
toeverlaat• . 
Wij weren: dat tante Lena nu bij God is. 
waar alleen maar vrede is. 

De familie Vennegoor dankt u hartelijk 
voor uw meeleven en uw belangstelling 
bij het overlijden van onze zus en tante, 


