
In ome herinnering en ons gebed blijfc 
voortleven onze lieve moeder en oma 

Maria Hendrika Veltmaat-Sleiderink 
Zij werd geboren in t •Jnrngen (Gem. los
ser) op 12 auguscus S94. In een gelukkig 
huweluk mee 

ALBERTUS VEL TMAAT 

werden hun Marietje, Annie. Truus en Ge· 
rard geboren Vader stierf 28 maart 1937. 
In een sociaal en economi~ch slechte tijd 
moest moeder alleen ve rder met haar jonge 
gezin en de boerdertJ Heel haar leven is 
dan ook getekend geweest door hard wer
ken Uitgaan heeft moeder nooit gekend 
en hield daar ook nier van. Naast het vele 
werk op het land moe;t 1e haar zorg ge
ven aan het gezin. Met veel liefde was ze 
mot-der: zorgzaam en behulpzaam. Voor 
haar kleinkinderen was ze een lieve oma en 
volgde vol belangstelling hun 1onge leven. 
Deze moeder en oma te moeten missen 
doet pijn. Maar we zijn ook dankbaar dat 
WP haar 10lang bij ons mochten hebben 
en dat 1!J een mooie oude dag heeft ge· 
had bij Elly e!l Gerard. De1e zomer vierden 
we haar nt:gentigste verjaardag. Op de deel 
van ·'e boerderij aan de Foksweg vierden 
we toen ~a:ner. de Eucharistie. Deze vie· 
rin~ en de nabijheid van kinderen. klein
kinderen en broer heeft haar erg goed ge-

daan. Lang daarna bleef ze genieten van 
deze bijzondere verjaardag. 
'\'a een kort ziekbed overleed ze na het 
ontvangen van het sacrament der zieken 
op 30 september 1984. Op 4 ~)ctober werd 
ze na de gezongen Requiemmis te rusten 
gelegd bij vader op ons parochieel kerkhof. 
Moeder leeft nu verder bij God. Jezus en 
Maria. voor wie 1ij zo'n grote verering had, 
Vele jaren nam zij dPel aan de jaarlijkse 
processie naar Kevc er. Maar ook leeft zU 
nu verder met \Jder en allen die ons zijn 
voorgegaan in 1 • t teken van het geloof. 

Moeder rust in vrede en bedankt voor al
les wat u voor ons gec'1an en betekend 
hebt. 

Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand. 
bid voor ons. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van onze zorgzame moeder. be
huwdmoeder en oma. becuigen w ij u onze 
oprechte dank. 

Familie Veltmaat 
Kinderen en kleinklnderen 

J. Benneler, koster Denekamp 


