
Dan"-hare herinnering aan 

VERONICA ELISABETH FLEER 

Ge horen te Losser op 15 mei 1917. 
Sinds 28 maart 1991 ,,edu,\<.: ,an 

Johannes l3ernardus \pdmink 

Uè,lerl,t door h..:t H. Sacrament der /.1d,en 
in d..: Vrede, an Christus 0\ erkden 

te Glanerbrug op 31 .1uli 200.J. 
:-.1ct een plechtige Eucharistievicrino in de 

_kapel, an ·1 Dr.-.~riën~lrnis hebbèn: ij op 
:i augustus 200.J atsche1d van haar gcnomt:n. 

01171.: zorgl ame moeder en tien: oma f...on 
teru!! l'ien op een \\\!Jbèsteed le,en. 1 leel 
hard heeti l l.l ge,,l!rJ...1 , oor haar groot gèJ:in. 
bekommerd rnor hun toeJ...omst en tot het 
laatst toe ~lèrJ... betrokJ...en bij al haar 1-.indèren. 
haar J...lein- en achterkl1.:inkinderen . 
.J_: J,1ar \\a, J:ij geluUig met ,adèr en \tond 
L_IJ hem met ,e1.:I zorg ter Lijde toen zijn 
hchaamsJ...rachten minder "erden. 1\a 7iin 
o,erlijden heeft ze nog genoten ,an de 
reizen. die J:ij maakte. vooral nm haar reis 
naar Indonesië. \ oor haar J...leinkindcrcn, die 
haar J:0 na aan het hart la11:en. \\erd /ij J:0 de 
"reisoma .. ! ~ 

Hoewel haar leYen 111ct alt1Jd gèma""elijk 
\\ ,h. ook , a.irn ege dè , èle operaties die zij 
heelt ~Oèten ondergaan. bleef 1i.1 toch dè 
geestehJk sterk..: HOU\\. die zich er telkens 
doorheen ,ocht. dankzij haar po~itie,e 
Ie, ensinstelling. · 
In ·1 Dr Ari.:nshuis maaJ...te J:ij zich noo 
vcrdi.:nstelijJ... ,oor anderen. was 1ij ,terk 
b.-troJ...J...en bij haar medebe" oners en ·\\as de 
kapel een , i:rtrmm de plaab \'OOr haar. "aar 
l'ij getrou,\ elJ...1! "eeJ... de Eucharistie mt>e 
kwam , ie_rl!n. 1~ haar groot gdoof 1ocht zij 
k:a1.:ht b1.1 C!mstus en bij dé 'vloedcr-bij
u1tstck: \Jana ,oor wie 11j e.-n \\llm1e 
, erering ko..:stcrdc. · · 

Da.11J...baar \OOr alle lidèlc en zorL! die wij 
,an haar mochten ontrnnecn en \oor het 
\ o?rbeeld. dat .. zij ons g~t: , èrtrouwen wij 
n~~t haar. dat -~•.I 1~u eeuwig geluJ...J...ig 1al 1ijn 
b1_1 C,od. op\\ 1c zij al haar ,ertrouwen stelde. 

Ue, moedt!r en , ,na. 
rusr i11 n-ede e11 wee.Y ee11 roor~praak 

1 Jor ons allen' 

Uil dankbaarheid ,oor U\\ me ele,en en t.:r 
11ageJachten1s aan haar kimkr.-n. J...ldn- en 
ach1crh:leinls.indcre11. 




