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Ter dankbare heronnering aan 

Angela Carolina Gertruda 
Maria Broeder 
echtgenote van 
Hendrlkus Jacobus Veldhuls 

Zij werd op 16 november 1893 te Mook ge
boren. Geheel onverwacht is zij op 8 februari 
1984 in het verpleeghuis .,Het Wiedenbroek" 
te Haaksbergen overleden. Met de viering van 
de Eucharistie hebben we afscheid van haar 
genomen op maandag 13 februari d.a.v., waar
na ziJ werd gecremeerd in het crematorium 
.,Twente" te Usselo. 

Bij haar is gebeurd wat de Heer zegt dat de 
dood kan komen als een dief in de nacht. 
maar ook op klaarlichte dag. Geen ogenblik 
zijn we zeker van ons leven. In de stilte van 
de vroege morgen overviel het haar en ons. 
En wanneer je dan vele jaren samen lief en 
leed hebt gedeeld en samen een hoge leef
tijd hebt bereikt dan ontstaat er ineens een 
smartelijke leegte. Ze was een menslievend 
en vriendelijke vrouw, die altijd bereid was te 
helpen waar dat nodig was. Haar grootste 
levenstaak heeft ze vervuld als onderwijzeres. 
Hoewel ze zelf geen kinderen heelt gehad. 
hield ze van kinderen, vooral de kleintjes , en 
dat was wederzijds. Op latere leeftijd Is ze 
getrouwd om zo samen met haar man voor 
elkaar nog iets te betekenen en te zorgen 
voor elkaars geluk en welzijn. De laatste 
jaren was ze steeds meer aangewezen op de 
zorg van haar man en anderen zolang dat 
nog ging. Voor haar leeftijd was ze lichame
lijk nog goed gezond, maar geestelijk ging 
het steeds slechter. Opname in het verpleeg
huis was noodzakelijk. Bijna een jaar werd ze 
daar verzorgd en waar ze onverwacht rustig 

is ingeslapen . Als diepgelovige vrouw mag 
ze nu delen In de vreugde van de Heer. 

Voor uw blijken van meeleven en belang
stelling die wij mochten ondervinden zeggen 
wij u onze oprechte en hartelijke dank. 

Haaksbergen, februari 1984 

H. J. Veldhuis 
en familie 


