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Bedroefd, meer dankbaar voor wat zl) voor 

ons allen heelt betekend nemen wl) 
afscheid van; 

WILHELMINA JOHANNA CHRISTINA 
VAN HAEREN 

weduwe van ROELOF VELDMAN 

geboren te Rheden op 29 juli 1906 
en overleden In het S.M.T. te Hengelo 
op 25 februari 1993 n.m. om 13 50 uur. 

Als moeder van een groot gezin, heeft haar 
levenspad niet altijd over rozen gelopen. 
In de laatste wereld oorlog, net voor de 
algemene spoorweg staking kwamen ze hun 
toevlucht zoeken bi) hun moeder in Hengelo. 
Het waren moeihJke en kommervolle jaren, 
maar met haar steun en toeverlaat, haar man 
Dolf, klaarden ze het met zijn be iden toch 
steeds weer. 
Op M1en, moeder en oma kon je alliJd weer 
een beroep doen, ze stond steeds weer met 
twee helpende handen klaar. 
Van de weinige matenele zaken die ze 
bezat. gaf ze dan als hulp ook weer hel 
meeste weg 
Na de oorlog nam ze heel liefdevol hon· 
gerende kinderen uit Duitsland op om deze 
te verzorgen 
Toen al le kinderen waren uitgevlogen heb· 
ben Mien en Dolf een aantal gelukkige 
jaren In het Swafert gewoond. 
Toen na het overl~den van Dolf, dat wat 
moeizaam werd, Is ze gaan wonen In Huize 
Hooghagen Ze woonde daar in een warme 
en l iefdevolle omgeving, met een begrip· 
volle verzorging Ze heelt daar 1n de loop 
van de jaren veel vrienden en bezigheden 
gevonden, ze voelde zich er thuis. 

Door een ongelukkige val op woensdag 24 
februari, moest ze voor een spoedoperatie 
worden opgenomen in het $.M T. Gedurende 
deze operatie zijn er, aan haar toch al 
zwakke hart, complicaties opgetreden waar
door ze in een diepe coma kwam. 
Ondanks alle inspanningen en moeite van 
de heren doktoren en verplegend personeel 
van het S.M.T, kwam ze deze Inzinking niet 
meer te boven. 
Voorzien van de sacramenten, toegediend 
door Pastor Voskullen, 1s ze omringd door 
al haar kinderen op donderdag 25 februari 
1993 des n.m. om 13.50 uur overleden. 
Dank zij de goede en liefdevol le verzorging 
van de heren doktoren en verplegend perse· 
neel , is haar overlijden, vredig, zonder pijn, 
en menswaardig verlopen 

Wij zijn u erkentelijk voor uw belangstelling 
en medeleven bij het overlijden van onze 
moeder, oma en overgrootmoeder. 

De kinderen, klein· en 
achterkleinkinderen 

Hengelo, 2 maart 1993 


