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Ter dankbare herinnering aan 

JEANNE LOUISE VERRIER 

weduwe van 

JAN HENDRIK ROSENS 

Zij is geboren op 19 september 1897 te Hilversum. Na 
een lang en welbesteed leven is zij op 10 december 1988 
overleden in het bejaardencentrum Scholtenhof te 
Oldenzaal. Biddend hebben wij afscheid van haar 
genomen op 13 december in de H. Anloniuskerk te 
Oldenzaal en haar daarna begeleid naar het 
crematorium te Usselo. 

Wij hebben haar 91 jaar in ons midden mogen hebben. 
Het zijn jaren geweest waarin dank een grote rol 
speelde. Want haar leven bracht vele mooie dingen met 
zich mee. 
Zij was een lieve moeder en oma die ons altijd met veel 
zorg en aandacht heeft omringd. De 55 jaar die zij met 
haar man, onze vader en opa getrouwd mocht zijn, 
waren de gelukkigste in haar leven. 

Samen met hem regelde zij alles voor ons. Wij zijn dan 
ook dankbaar haar als moeder en oma in ons midden te 
hebben gehad. Zij was geze9end met een goede 
gezondheid en een blijmoedige kijk op het leven. Zij was 
dan ook een tevreden vrouw. 
Natuurlijk heeft ook zij verdriet gekend in haar leven. Wij 
denken dan met name aan hel overlijden • 10 jaar 
geleden • van haar man, onze vader en opa en aan het 
overlijden • 9 jaar 9eleden • van haar zoon. Maar 
gesteund door een diep geloof in God en opgewekt als 
zij was, is zij altijd weer in staat gebleken het goede van 
het leven te blijven zien. 
Na 8 jaar zeer liefdevol te zijn verzorgd in het 
bejaardencentrum Scholtenhof is zij op rustige en 
vredige wijze van ons heengegaan. 

Lieve moeder en oma, u heeft uw leven geleefd. U was 
één van ons en u was een toonbeeld van liefde en zorg. 
Moge uw manier van leven, uw zorg, uw diepe geloof ons 
ten voorbeeld zijn op onze levensweg. 
Met vertrouwen geven wij u over in de handen van God 
die leven geeft over de dood heen. Bij Hem zal u • 
herenigd mei vader en opa • mogen wonen voor altijd. 
Bedankt voor alles. Rust in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven na het overli/'den van 
onze lieve moeder en oma, zeggen wij u harte ijk dank. 

T onny Rosens 
Mw. Rosens-ten Hove 

Ronald en Ellen 




