


Op de bodem van je ziel 
daar speelt een kleine vlam 

in de warmte van je hart 
daar brandt een zachte gloed 

in de stilte van je wezen 
daar straalt een licht. 

In liefde en dankbaarheid gedenken wij 

ADELHEID ANNA VAN VELDHOVEN 

weduwe van Egbert Hendrik Meerman. 

Geboren te Telgte (0) 2 april 1918 is zij, 
gesterkt door het H. Sacrament van de 

Zieken, overleden in het Wiedenbroek te 
Haaksbergen op 17 januari 1999. 

Wij hebben haar na de uitvaartdienst op 
22 januari 1999 te ruste gelegd op de 

R.K. begraafplaats te Glanerbrug. 

Ma was een fijn mens, een goede moeder 
en hele lieve oma. 
Ze ontmoette Pa tijdens de oorlog in T elgte 
(D) en is in 1948 naar Glanerbrug gekomen 
waar ze ruim 30 jaar met pa heeft ge
woond. 

Ze deden bijna alles samen en heeft hard 
meegewerkt om van hun huis een fijn thuis 
voor haar gezin te maken. 
Haar kleinkinderen betekenden veel voor 
haar. Oppassen deed ze vaak en graag. 
Het logeren bij oma was altijd een feest. 
Na het plotselinge overlijden van pa in 
1976 brak voor haar een moeilijke periode 
aan waarin ze zich vaak eenzaam heeft 
gevoeld, ondanks de nabijheid van haar 
kinderen en kleinkinderen. 
Toen bij haar de verwarring toenam en ze 
niet meer voor zichzelf kon zorgen is ze 
liefdevol opgevangen in het Wiedenbroek 
te Haaksbergen, waar ze ruim 16 jaar op 
een geweldige wijze is verzorgd en ver
pleegd. 
Dat ze een sterke vrouw was heeft ze de 
laatste weken van haar leven duidelijk laten 
zien door zo lang mogelijk voor haar leven 
te vechten. 
Ze heeft nu haar rust gevonden en dat is 
haar van harte gegund. 
Ma en Oma, wij houden van jou en zullen 
altijd aan je blijven denken. 

Wij zijn erg dankbaar voor uw blijken van 
medeleven na haar overlijden. 

Kinderen en kleinkinderen. 


