
N~ weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt 
en buig mij voor Uw Majesteit. 



Ter dankbare herinnering aan 

Anna Wilhelmina V erheij 
weduwe van 

Hendrikus Wilhelmus Delsing 
Zij werd geboren op 1 december 1898 
te Etten (Gld.) en is in de vrede van 
Christus overleden in het r.k.-ziekenhuis 
te Groenlo 26 februari 1981. Vanuit de 
parochiekerk hebben we haar lichaam te 
rusten gelegd op het r.k.-kerkhof te Beltrum 

3 maart 1981. 

Met dankbaarheid denken wij terug aan 
deze beminde vrouw, onze lieve moeder 
en oma. In eenvoud van hart en blij
moedigheid van geest heeft ze God en 
de mensen gediend. Ze heeft haar leven 
in dienst gesteld van haar gezin door 
zorgen en werken. Zij was een voorbeeld 
van oprechte goedheid en diep christelijk 
geloof. 
Ze heeft met ons lief en leed gedeeld in 
zorgende liefde. Ze mag terugzien op een 
welbesteed leven, dat ook haar offers en 
inzet heeft gekost. Met hart en ziel heeft 
ze zich ingezet voor haar levenstaak en 
door haar wijsheid en zorg wist ze een 
band van vertrouwen om zich heen te 

scheppen, bijzonder voor haar dierbaren, 
De laatste levensjaren heeft ze getobd 
met haar ziekte, maar ze mocht genieten 
van een goede verzorging toen ze werd 
opgenomen in Hassinkhof. Geduldig en 
dankbaar heeft ze deze levensavond aan
vaard omdat ze leefde in de zekerheid 
van haar geloof. 
Mijne dierbaren, ik ben blij dat ik zoveel 
voor u heb mogen betekenen en dank u 
allen voor uw goede zorgen voor mij tot 
de laatste dag van mijn leven. 
Door geloof en liefde blijven we met 
elkaar verbonden. Weest goed voor elkaar 
en bewaart mij in uw gebed en herinnering. 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Voor het medeleven tijdeos de ziekte en 
na het overlijden van onze lieve moeder 
en oma. zeggen wij u hartelijk dankj 

Familie Delsing 


