
Het 1s zo fiJn dat m 1e leven 
er nog enkele vr1enden zijn 
die je troost en warmte geven 
zodat je met alleen zult zijn. 

Die niet altijd aan je vragen 
gaat het er een beet1e mee 
maar die gewoon je helpen dragen 
zorgen voor jouw rust en vree. 

Dank aan al die fijne mensen 
voor hun liefde, trouw en raad. 
Echte vriendschap kent geen grenzen. 
Dat is het mooiste wat bestaat. 

Voor uw meeleven en gewaardeerde belangstelling bij dit 
afscheid, zeggen wij U onze oprechte dank .. 

Kinderen en k!eink•nderen 

Dankbaar blijven we denken aan 

GEERTRUIDA JOHANNA JENNEBOER 
sinds 26 juli 1968 weduwe van 

JOHANNES HENDRIKUS VEL THUIS 

Zij werd geboren op 7 april 1919 te Borne. 
1 September 1993 is zij te Henge:o Ov. overleden. 
Haar lichaam werd te ruste gelegd 6 september op het r.k. 
kerkhof te Hengelo Ov. 

Na opgegroeid te zijn in Borne is zij bij haar huwelijk naar 
Hengelo verhuisd. Het werken in de zaak en de zorg voor de 
kinderen bepaalden haar leven voor een groot deel. Na hel 
overlijden van papa stond zij er alleen voor. Zij 1s toen met bij 
de pakken gaan neerzitten. maar heelt de handen urt de 
mouwen gestoken. Toen zij na jaren hard werken de winkel 
moest stutten. stonden haar nog vele beproevingen te wach
ten. 
Na talrijke opera1ies en tegenslagen kwam zij urteinde!ijk in 
'Huize ten Anker", waar zij zeer liefdevol verzorgd werd.Zij 
heeft erg veel meegemaakt in haar leven. Menigeen zou bij 
zoveel verdriet de moed opgegeven hebben. maar met steun 
van haar geloof en de enorme hulp van haar zusters Dien en 
Cato wist Zij zich staande te houden. Vorig jaar juni heelt ze 
nog een reis naar Lourdes mogen maken. hetgeen grote 
indruk op haar heeft gemaakt Wij zijn dankbaar dat we haar 
zolang in ons midden hebben gehad en zullen haar m 
herinnering houden als een lieve moeder en oma 

Wij zullen haar missen. 


