
Ter herinnering aan 

HERMINA ALEIDA MARIA TIGCHELER 

weduwe van Jan Veldscholtc. 

Zij werd geboren op 1 mei 1908; 
22 juli 1988 is zij overleden. 

Met grote bewondering en dankbaar overden· 
ken wij het leven van tante Mien. 
Zij heeft het niet gemakkelijk gehad. 
Als kind al kwam ze alleen te staan en was zij 
op hulp van anderen aangewezen. 
Door het werk van haar man moest zij om· 
zwervingen maken, en, eenmaal 'n blijvend huis 
gevonden; was het de oorlog die haar dwong 
met have en goed elders een onderkomen te 
zoeken. Het leek wel "de vlucht naar Egypte", 
zo zei ze. 
Het geluk dat anderen van haar het leven kre· 
gen heeft zij niet gekend. Toch kwam er geen 
klacht over haar lippen. 
Het rotsvaste geloof in Jezus Christus en zijn 
kerk was de leiddraad van haar leven. Anderen 
helpen, klaar staan voor ieder; bewust altijd het 
goede willen zien en waarderen in ieder die bij 
haar kwam, dat was haar devies; dat beleefde 
zij. 
Jezus Christus zoals de Kerk hem aanbood in 

het teken van brood en in de verkondiging was 
haar steun en toeverlaat, ook al heeft die kerk 
haar het niet gemakkelijk gemaakt. Zij wilde te 
volmaakt de Heer volgen. 
Altijd stond ze klaar voor anderen; veel heeft 
zij gegeven. Familie, buren, vrienden en kennis· 
sen hebben dat ondervonden. Veel heeft zij ook 
ontvangen van familie en al die anderen. Dat 
heeft zij ondervonden de laatste jaren en bo· 
vena! de laatste maanden van haar ziekte die zo 
tergend langzaam en pijnlijk een einde vond. 
Met voldoende helderheid zou ze zeker alle 
nichten en neven; alle buren en vrienden; allen, 
die op bezoek moesten blijven komen, ze zou 
hen hartelijk hebben bedankt en zich afgevraagd 
hebben: waaraan heb ik die belangstelling en 
zorg verdiend. 
Dank zij die zorg en aandacht kon ze begeleid 
worden tot aan de deur van het vaderhuis; .•• en 
dat vanuit haar vertrouwde omgeving. 
Heer God wij bidden U; tot vlak voor de poor· 
ten van het paradijs hebben wij haar uitgeleide 
gedaan. Verenig haar met allen die haar dier· 
baar waren. Moge zij in U rust, geluk en vrede 
vinden. 

Neem dit plaatje mee als herinnering aan haar 
en als teken van onze dank voor uw meeleven 
en belangstelling. 

Familie Veld~cholte en Wagelaar. 




