
Dankbare herinnering aan 

Jacoba Verkuil 
weduwe van Roel Otto van Zandvoort 

Geboren te Duisberg op 1 januari 1 904 en na 
voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken 
overleden in Huize Henricus te Wamel 
op 7 november 1987. 

De Heer zegt: ,.Ik ben de opstanding 
en het leven."Joh. 11 .28. 

Het is niet moe il ijk eerbied te hebben en dankbaar 
te zijn voor het goede leven van deze vrouw. 
Samen met haar man heeft zij een leven opge
bouwd, dat voor haar gezin een weldaad was en 
voor anderen een voorbeeld. 

Zij zal in onze herinnering blijven voortleven als de 
trouwe echtgenote, de goede moeder, de ideale 
oma. 

Dankbaar dat zij zoveel goeds had ontvangen in 
haar leven, trachtte zij veel goeds te geven: aan 
God haar trouwe plichtsbetrachting en haar gods· 
dienstig leven en aan haar kinderen door alle lief 
en leed met hen te delen, door de allesbegrijpende 
moeder te zijn, bij wie ze met alles terecht konden. 

Na het overlijden van haar echtgenoot Roel van 
Zandvoort, in oktober vorig jaar, voelde zij zich 
soms wel eens eenzaam, maar die eenzaamheid 
werd voor een groot deel weggenomen door de 
liefde, de zorg en het medeleven van het verzorgend 
personeel en de medebewoners van 
Huize Henricus. 

Oma was een dankbaar en een tevreden mens. Bij 
elke kleine attentie die men haar gaf zei ze altijd: 
"Dank je wel."I Zij had graag mensen om zich heen 
en verheugde zich op het bezoek van haar familie. 
Belangstellend kon ze dan vragen: ,.Hoe gaat het 
thuis, met de kinderen en met het werk." 

Wij willen God dankbaar zijn voor het lange leven 
onder ons en haar nu verlost heeft van haar lijden. 
Oma was een echte "bidziel"; de rozenkrans was 
haar metgezel en toeverlaat. 

Wij vertrouwen dat de Algoede God haar geduldig 
gedragen ouderdomsgebreken en ziekte aan
vaard moge hebben als een loutering voor haar· 
zelf om haar aan een groter en heerlijker hemel· 
geluk deelachtig te maken. Moge vaderen moeder 
nu weer samenzijn in het huis van God, hun 
hemelse Vader. 

Dierbare kinderen, kleinkinderen, familie, verple
gend personeel en medebewoners van Huize 
Henricus: ,.Ik ben onverwachts van jullie heenge
gaan." Maar via dit gedachtenisprentje wil ik jullie 
hartelijk dank zeggen voor jullie liefde, zorg en 
genegenheid. De band der liefde die ons zoveel 
jaren bond, is sterker dan de dood. Ik bid God dat 
hij jullie daarvoor zegenel 

Onze Vader Oma, rust in vrede! Wees Gegroet 

Voor Uw belangstelling en medeleven bij het 
overlijden en de begrafenis van onze lieve moeder 
en oma, zeggen wij U hartelijk dank. 

Familie van Zandvoort-Verkuil 
Kinderen en kleinkinderen 


