
Dankbare herinnering aan 

JANNY VAN DEN BROEK 
echtgenote van 

J 0 H N V E R M E E R. 

Ze werd geboren te Enschede op 
9 juni 1925. Na een ziekte van enkele 
maanden is zij onverwacht overleden 
te Enschede op 22 september 1988. 
Wij hebben haar de laatste eer ge

bracht tijdens de viering van de 
Eucharistie in de Ariëns-gedachtenis
kerk op 27 september. Daarna vond 

de crematie plaats te Usselo. 

t 
JANNY was een vrouw die goedheid 

en gezelligheid uitstraalde. 
Wij kenden en waardeerden haar om 
haar zonnig humeur, haar zacht ka
rakter en haar meeleven met anderen. 
Het liefst was zij thuis, samen met 

haar John. 
Velen kwamen graag bij haar. 

Ja, JANNY trok mensen tot zich. 
Zij hechtte niet aan lux~,. en di~gen 

voor zichzelf had ze we101g nod1g. 
Haar rijkdom waren haar man, haar 
zoon Hans met Antoinette en vooral 

ook haar kleinkinderen Rob en Mar
loes, op wie ze stapel was. 
Zij was blij als ze anderen gel.ukkig 

zag of gelukkig kon maken. Het moer
lijk van de mens kwam bij haar op de 
eerste plaats. 

Enkele maanden geleden openbaarde 
zich een ernstige kwaal, Zij die steeds 
zo gezond was en vitaliteit uitstraalde 
. .. zij kon niet meerl 
Heel dankbaar was zij haar John 

voor alles wat hij voor haar deed, al 
die tijd en voor zijn nooit aflatende 
zorgen. 

Wel heel plotseling overviel haar de 
de dood. Maar ze was er op voor
bereid. 
Wij haar man, haar kinderen en klein
kinderen en allen die haar omringden, 
wij zijn dankbaar voor wat ziJ ons 
meegaf. 

EN WIJ BIDDEN: Heer onze God, 
geef Uw heerlijkheid, Uw toekomst en 
Uw trouw aan Uw dienares JANNY. 
Neem haar op in de eeuwige vreugde 
en vrede van het Vaderhuis. 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter gedachtenis aan haar. 

Familie John Vermeer. 


