


Ter gedachtenis aan 

JACOBUS MATHEUS ANT9NIUS 

VAN ELTÈN 

echtgenoot van Annie Vogels 

geboren te Gemert op 19 - 2 - 1923 
overleden te Enschede op 13 - 8 - 1977 

Gezegend zij de God en Vader van onze 
Heer Jezus Christus, de Vader vol ont
ferming en de God van al le vertroosting , 
die ons troost in al onze tegenspoed. En 
de troost die wij van God ontvangen , stelt 
ons in staat anderen te troosten in al hun 
noden. 2 Kor. 1, 3-4 

Jacques, tenvolle heb jij deze woorden 
ervaren in jezelf en waar gemaakt voor 
anderen door de inzet van jouw leven. 
Ook wij willen inspiratie blijven putten uit 
deze woorden en uit jouw leven. 
Van je, voor ons te korte leven, heb je 
35 jaar ingezet voor het geluk van je 
geestelijk gehandicapte medemens. Je 
p robeerde in alles hen wat levensvreugde 
te brengen en je werkte voor hun alles 
omvattende verzorging . De Losserhof was 
te klein om al je activiteiten te ontplooien 

'e zorg ging uit naar allen die verzor
\,.___.,d nodig hadden maar ook naar hen die 
die verzorging wilden geven. Je dacht 
met hen mee en je stond altijd klaar 

om anderen te laten delen in je rijke er
varing. Je leven werd gedragen door je 
liefde voor de medemens en ging door 
hen naar je Scheppe~ 
Annie heb je op een bijzondere w ijze laten 
delen in die liefde. 7 Jaar lang zijn wij er 
getuigen van geweest hoe jullie samen 
gelukkig waren en geluk uitstraalden en 
wij weten dat Annie's geluk jouw grootste 
zorg blijft. 
Je was voor je familie en voor allen die je 
ontmoetten een fijne mens. We hadden 
graag met je te doen. Je idealisme en je 
optimisme werkten aanstekelijk. We zijn 
blij en dankbaar je gekend te hebben. 
Al ben ik naar het lichaam afwezig, in de 
geest ben ik bij U en ik zie met vreugde 
de orde die bij U heerst en de vastheid 
van Uw geloof in Christus. Kol. 2, 6 

Wij voelen ons gesteund door Uw mede

leven met onze droefheid en zijn U bij

zonder dankbaar. 

ANNIE VAN EL TEN -VOGELS 
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