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Ter dankbare herinnering aan 

Berendina Veldhof 

weduwe van 
Johannes Wolbers 

Zij werd geboren te Albergen op 11 februari 1906. 
Gesterkt door het Sacrament der Zieken is zij 
thuis te Albergen overleden op 10 december 1987. 
Op 14 december d.o.v. hebben we haar herdacht 
tijdens de uitvaartdienst in de kerk van Albergen 
en daarna begraven op het parochiële kerkhof. 

Tussen 11 februari 1906 en IOdecember 1987 ligt ' t leven 
van Berendina Wolbcrs • Veldhof of liever van "Dina 
Wolbers". 

Welgeteld zijn dat precies 81 levensjaren, jaren die ze 
met grote gretigheid opgeleefd heeft. Niet a ls een onver· 
antwoorde "flierefluitster", maar vanuit 'n hardwer
kende zorgzaamheid. 

Die zorgzaamheid heeft vooral z'n beslag gckre· 
gen in een gelukkig huwelijk met haar man Jens en in hun 
grote en mooie gezin, maar strekte zich ook uit tot de 
buren en tot de zieke medemens. Het bracht haar naast 
veel vreugde ook veel verdriet, niet in 't minst door de 
helaas, vroegtijdige dood van haar man en de dood van 
haar zoon Jan en van de kleinkinderen Irma en Wim. 

Zorgzaamheid valt ten zeerste te waarderen , maar is 
zonder ontspanning niet of nauwelijks vol te houden . 

Daarom was 't goed, dat Dina haar vertier onder meer 
kon vinden in de liefde voor bloemen, in ' t graag mooi 
gekleed gaan, in 't gezellige contact met allerlei mensen 
vanuit de K.P.O. en de bejaardensoos en in de hartelijke 
omgang met haar kinderen en kleinkinderen. 

Op de laatste paar jaar na, waarin ze steeds slechter 
ging zien, heeft ze zich altijd mogen verheugen in een 
goede gezondheid. Het laatste half jaar echter lie,en de 
lichaamskrachten, plot scling zeer 101 haar verdriet haar 
steeds meer in de steek. Daarmee brandde haar leven op 
als ware het 'n nachtkaars. 

Ze was er uitermate dankbaar voor, dat ze door de 
zorg van de kinderen en met name van Ricky, Benny en 
Theo thuis kon sterven. 

In het door haar als diep-godsdienstige vrouw zo sterk 
beleefde geloof, heeft ze mede de kracht geput om te 
worden, wat ze is geweest: een mens om van te houden en 
te leren. 

Daarom danken vooral hun kinderen en kleinkin
deren God om haar die Hij op hun levensweg plaatste 
met haar voorbeeldige geloven en liefhebben. Zij danken 
ook haarzelf voor alle ondervonden goedheid van haar 
kant. 

Moge zij nu, na een moeilijk maar toch ook mooi 
leven. opgenomen zijn bij haar geliefde overleden dier
baren in het huis van ons aller vader en moge zij daar 
samen met hen voor ons allen ten beste spreken. 

Voor uw belangstelling tijdens haar ziekte en medeleven 
na het overlijden van onze lieve moeder en oma, zeggen 
wij u oprecht dank . 
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Kinderen en kleinkinderen 




