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Ter dankbare herinnering aan 

CHRISTINA SOPHIA MARIA BREIJ 

weduwe van 

HENDAlKUS ANTONIUS VELTKAMP 

Zij werd op 11 mei 1901 on Amstelveen geboren. 
Haar leven was een weldeed voor veel mensen. 
Na een zoekte van enkele maanden kwam een 
einde aan haar leven loen Z•J on het Stad.ma
tenziekenhuis ~e Enschede op ~ decemt:er 1979 
overleed. gesterkt door de sacramenten van de 
kerk en door het gebed van haar konderen en 
van veel vnenden. Op 2 Jdnuan 1980 hebben we 
in haar 0 L Vrouwekerk God gedankt voor al
les wat ztj voor zovelen heeft mogen betekenen. 
Daarna hebben we heer toevertrouwd aan de 

God van haar leven 

Moeder heeft heel veel betekend voor ons en 
voor haar kleinkinderen. meer dan woorden kun
nen zeggen. Ze leefde mee met al ons wel en 
wee. Ze was als een vrlendon voor je, en meer 
dan dat. Ze leefde met iedereen In de buurt en 
do familie mee en trok zich het lead van elke 
mens aan. Het was bij haar altijd .. open huls", 
waar iedereen van harte welkom was. Ze hield 
van gezelligheid en liet daar ledereen graag In 
delen. Vooral de huiseliJke feesten door het 
jaar waren hoogtepunten van aandacht voor Ie
dereen. 

Haar kracht en levensmoed putte zij ui t een eer· 
lijk geloof in God. Zij ging haar kinderen daarin 
voor. Het was voor haar de troost bij leed en 
pojn. Zo droeg zij ook het verl oes van haar man 
In dat geloof is zij on alle rust door de dood 
heen naar God gegaan. Wtj zullen in ere hou
den wat ziJ met zoveel liefde in ons hart heeft 
gelegd. 

Moeder en oma. dank Je wel voor alles Leef 
samen met vader in vrede boj God 

Wij danken U voor alles. wat U altijd voor Moe
der en Oma hebt betekend en voor Uw mooie· 
ven tojdens haar ziekte en biJ haar overlijden. 

Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo, j anuari 1980 


