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Dankbare en blijvende herinnering aan 

Marietje Gosemeijer-Veltmaat 

echtgenote van 

JOHAN GOSEMEIJER 

en moeder van 

Marian, Yvonne en Paul, Karin en Henri 

18 juli 1929 t 7 februari 1996 

Je wilde zo graag bij ons blijven, je liet ons niet 
los, ook wij zullen je niet loslaten. 
We kunnen je niet meer aanraken en toch blijf 
je in ons hart leven. 
Altijd was je bezig: zorgzaam en attent voor ie· 
dereen. 
Tot het laatste moment gingen je zorgen uit naar 
pa: zorg en verdriet om het alleen zijn straks. 
Daarom bleef je volop bezig om alles voor hem 
te regelen. 

Voor je gezin had je alles over, niets ging aan 
je aandacht voorbij . 
Trots was je op je dochters en dat liet je ieder
een ook weten. 
Reikhalzend keek je uit naar je eerste kleinkind; 
je wilde dit zo graag mee beleven. Het truitje en 
de sokjes zijn af en je hebt het nieuwe leven 
gevoeld. 
Genieten kon je van de kleine dingen: fietstocht· 
jes met pa, samenzijn met je gezin, koffie met 
de buurvrouwen, bezoekjes aan de familie, 
praatje in het dorp, geintjes met je schoonzoons 
Paul en Henri en bloemen in de tuin. 
Mooie herinneringen aan je bijna 25 jarig dienst
verband op het GWK, de vakanties met pa in 
Oostenrijk en het vieren van je 65ste verjaardag. 
Jouw leven was geven en jouw geven deed ons 
leven. 
We bidden God, dat Hij je een nieuw en onver
gankelijk leven mag geven, waar je in liefde met 
ons verbonden blijft. Echte liefde is sterker dan 
de dood en blijft voortbestaan, niet zichtbaar 
maar wel voelbaar. 
Daarom blijf bij ons, nu en morgen .... . 

Voor uw deelneming ondervonden na het over
lijden van mijn lieve vrouw en onze zorgzame 
moeder betuigen wij U onze oprechte dank. 

Familie Gosemeijer 




