
In memoriam 

Mevrouw Besselse 
Tante Nel 

Van ons is heengegaan een fantastische 
vrouw. een vrouw die voor iedereen wat 
wilde betekenen. Zü wilde zorgen voor haar 
medemensen vandaar dat zll al vroeg in 
de verpleging werkzaam was. Haar grote 
liefde ging uit naar de Scholtenhof waar 
ze ongeveer 14 jaar geleden kwam te wonen 
in een aanleunwoning. ZIJ was in het begin 
zo enthousiast dat zü in de wee~ends zelfs 
de directrice verving, ze Wilde bezig zün 
alsmaar voor haar medemensen. In juli 1984 
diende zü een aanvraag in om geplaatst te 
worden In het verzorgingstehuis waarop 
positief werd beschikt. 
Meer dan 10 jaar heeft ze aan de Hr Bos 
een goede levensgezel gehad. welke lief en 
leed met elkaar deelden. Zij heeft veel met 
ons gesproken over haar fantastische bele· 
ving van de Scholtenhof en wU hebben 
vooral de laatste tüd van zeer nab[i mee
gemaakt hoe z[j. die alt!id anderen wilde 
verzorgen, nu zelf liefdevol werd verzorgd 
door de medewerksters van Scholtenhof. 
Ik weet zeker dat ik in haar geest spreek 
als Ik de direktie en alle medewerksters 
hiervoor heel hartelUk dank zeg met een 

diepe waardering voor die liefdevolle ver
zorging tot aan haar heen.gaan toe. dat is 
uniek te noemen. 
Tante Nel nu ben je van ons heengegaan, 
je bent meer dan dertig jaar geleden bü 
ons gekomen in ons leven en je was een 
tweede moeder voor ons. Truus en Ik en 
onze kinderen hebben heel veel aan U te 
danken middels Uw wüze raadgevingen en 
aanwijzingen maar ook aan Uw oprechte 
mening. 
HartelUk dank daarvoor, mag je nu de rust 
gevonden hebben die je zo echt verdiend 
hebt in de nabijheid van de Heer. 

Ik wil tot slot U allen danken niet alleen 
voor Uw aanwezigheid maar ook voor Uw 
medeleven met haar dat zü nog lang in Uw 
aller gedachten mag bl[j\'en deze prachtige 
vrouw tante Nel. 

Truus en Gerard Ankene 

Oldenzaal. 14 juni 1989 


