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In grote dankbaarheid aan 

JOHANNA CHRISTINA VOLLENBROEK 

echtgenote van 

HENDRIKUS GERHARDUS 
TEN VELDHUIS 

Geboren 1 april 1923 te Lonneker; door de 
doop opnieuw in Jezus Christus geboren; 
voorzien van het Sakrament van de Ziekenzal
ving, overleden in vrede 12 juni 1984 te Ol
denzaal en te ruste gelegd op het kerkhof al
daar op 15 juni na de Eucharistieviering in de 
St. Antoniuskerk. 

"Heer, gij zijt voor mij een lamp 
die me voorlicht op de weg. 
Als gij met me zijt, heb ik niets te vrezen; 
als gij met me gaat, kan ik alles wagen." 

Na een langdurige ziek te is deze lieve vrouw 
en moeder gestorven. Verdriet, veelzelfs, is er 
in ons. Te meer omdat we haar zo dankbaar 
zijn voor alles wat zij voor ons is geweest. 
Haar leven was ons allen zoveel waard. Het 

was een voorbeeld ook van waarin een mens 
werkelijk groot kan zijn. Bij haar leven past 
het beste ons woord "toewijding". 
Wat bij velen van ons vaak moeizaam gaat, 
was bij haar vanzelfsprekend. Zoals de manier 
waarop zij ziek te, lijden en zelfs sterven aan
vaardde, haast vanzelfsprekend leek. 
Natuurlijk heeft zij innerlijk strijd gekend en 
pijn gehad en heeft zij willen leven, zeker voor 
ons die achterblijven, maar zij heeft duidelijk 
het onvermijdelijke aanvaard, zoals ze ook an
dere teleurstellingen heeft aanvaard. 
Buiten haar gezin hebben velen haar warme 
bezorgdheid ondervonden in kleine en grote 
attenties. 
Ongetwijfeld zal deze "sterke" vrouw veel 
kracht geput hebben uit haar groot geloof en 
1 iefdevolle verering voor onze hemelse moe
der, Maria. Zeker op Maria's voorspraak, zal 
zij die gedeeld heeft in het lijden van onze 
Heer, nu ook delen in zijn heerlijkheid. In die 
heerlijkheid hopen wij voor altijo bij haar te 
zijn. 

Wij danken God. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens 
de ziekte en uw medeleven bij het overlijden 
van mijn dierbare vrouw en onze onvergete
lijke moeder, zeggen wij u hierbij onze op
rechte dank. 

H.G. ten Veldhuis 
en kinderen. 


