


Dankbaar herinneren we onze lieve ma en oma 

Tonnie Yeldkamp-Wippert 
Weduwe van Herman Veldkamp 

Op 30 november 1935 werd ma geboren in Heeten. 
t.1a kwam uit een groot gezin en op 12 jarige leef
ltJd moest ze al gaan werken bij verschillende 
gezinnen. Door te werken bij een gezin in 
Luttenberg heeft ze pa leren kennen. Ze kregen 
samen zes kinderen. 
Met ons allen genoten we van onderandere uit
stapjes, kamperen en naar "de Oldemeijer" gaan 

Helaas overleed pa veel te vroeg. Ondanks haar 
grote verdriet wist ze goed met dit verlies om te 
gaan. Ze ging actief aan de slag in haar tuin. 
Liefdevol verzorgde ze haar planten en genoot van 
al het moois om haar heen. Ook buitenshuis zocht 
ze bezigheden op. Het volksdansen was iets wat 
ze nooit oversloeg Dit was haar vaste prik op de 
donderdagochtend. Ook het gymen. de spelletJes. 
lekker fietsen m de natuur; dat waren de dingen 
waar ze intens van genoot. 

Tot haar grote vreugde mocht ze oma worden van 
negen lieve kleinkinderen. Een nieuwe periode 
brak aan. Ze mocht oppassen en volgde de ont
wikkelingen van hen op de voet. De school tegen
over haar huis werd dan ook de •oma
school'genoemd. Met haar hondje Nicky op schoot 

zag ze elke ochtend de kinderen naar school toe gaan 
De laatste jaren werd het voor haar allemaal steeds 
moeilijker. Ze voelde zich soms erg eenzaam 
ondanks al haar kinderen en kleinkinderen om haar 
heen. Ook speelde haar gezondheid haar parten. 
Ze vond het moeilijk te aanvaarden dat ze niet alles 
zelf meer kon en daarom een beroep moest doen 
op anderen. 

Ze kon nog wel genieten van de kleine dingen om 
haar heen; rummicubben, kaarten, en haar dage
lijkse wandelingen met haar hondje Nicky 
Afgelopen zomer ging ze naar Lourdes, wat haar 
veel kracht heeft gegeven. 
Het was de kracht die ze zo nodig had. Ze keek 
dan ook erg uit naar een behandeling van haar 
hartproblemen die haar vermoeidheid moest doen 
afnemen. Helaas mocht dit niet meer zo z1Jn. 
Vorige week dinsdag werd ze getroffen door een 
ernstige hersenbloeding. In het ziekenhuis heeft ze 
nog enkele dagen in het bijzijn van al haar kinderen 
moeten strijden om dit leven los te laten. 
Uiteindelijk is ze omnngd door haar kinderen rusllg 
ingeslapen. 

Dag lieve ma en oma. bedankt voor alles. 
We hopen dat je nu rust vindt bij pa. 
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