


Gedenk in dankbaarheid 

JOHANNA ALEIDA (ANNIE) 
VELDSCHOL TEN 

Geboren te Ootmarsum op 10 december 1921. 
Sinds 12 mei 1981 weduwe van 

Egidius Henri (Harrie) Lammerink. 

In de vrede van Christus overleden in het 
Medisch Spectrum Twente te Enschede 

op 23 september 1994. 
Na een plechtige Eucharistieviering in de 

parochiekerk van O.L. Vrouwe van de Allerh. 
Rozenkrans hebben wij op 27 september 

haar lichaam te ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof te Glanerbrug. 

Voor ons was zij een zorgzame moeder en lieve 
oma. 

Bijzonder in vader vond zij een grote steun in 
, deze moeilijke perioden. Hem heeft zij na zijn 

dood dan ook erg gemist. 
1 In b_etere tijden kon zij er van genieten om op 

fam1l1ebezoek te gaan, haar kinderen te helpen 
en het nodige breiwerk te doen voor haar klein
kinderen. 
Zelden uiUe ze, wat er innerlijk in haar omging. 
Zonder zich te beklagen vond zij het enkel erg, 
dat ze ziek was en bleef zij aldoor hopen op 
beterschap. 
Ook in de drie jaar, welke zij doorbracht in het 
Dr. Ariënstehuis, toen haar krachten steeds ver
der afnamen . 
Zij was een gelovige vrouw, die als haar gezond
heid het toeliet trouw naar de kerk ging en tot 
het laatst toe kracht bleef zoeken bij Christus in 
de H. Communie. 
Nu zij mét Christus háár Goede Vrijdag heeft 
volbracht vertrouwen wij, dat zij nu ook mag 
delen in de vreugde van het eeuwige Paasfeest 
om in Goddeenigewarerusttevinden, waarnaar 
zij diep in haar hart steeds zo gehunkerd heeft. 

Haar gezin betekende alles voor haar. Maar ook 
voor anderen stond zij altijd klaar. iedereen was 
bij haar welkom en ze had een grote kennissen- 1 

kring. Gevoelig van aard trok zij zich het leed 
van anderen sterk aan. Maar het leed is ook 

Goede moeder, lieve oma: rust in vrede! 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter 
gedachtenis aan haar. 

· haarzélf niet bespaard gebleven. 
Vaak moest zij worden opgenomen en allerlei 
operaties ondergaan. Vooral geestelijk heeft ze 
het heel moeilijk gehad. Kinderen en kleinkinderen. 


