ln dankbare herinnering

ln

aan

Leen Höfelman
Geboren 15

1984 werd Leen HóÍelman opgenomen

in Welterhof. Haar leven had meer
punten dan hoogtepunten gekend.

diepte-

ln Welterhof kon zij aanvankelijk goed

meedoen met

juli í929 te Himburg, Ubach

over Worms, overleden 29.iuni 1995 te
Heerlen.

de aktiviteiten op haar

af-

del i ng.

ln beschut wonen was zii aktief op het
gebied van koken en huishouden. Later,

toen haar gezondheid minder werd, ging
ze naar afdeling 1 b. Hier genoot ze van
iedere vorm van aandacht, van het op vakantie gaan, van het deelnemen aan het
programma buiten op de afdeling. Als je
haar tegenkwam in de rolstoel op weg
naar een therapie, dan zwaaide ze naar je
toe en moest je gewoon even iets vriendelijks tegen haar zeggen.

Gelukkig was Leen ook met de zorg en
aandacht van haar kinderen. Ze ging regel-

matlg op bezoek in Lelystad bij ïoos en
ze genoot dan van het samenzijn bij haar
familie.
Plotseling

is ze op 29 iuni gestorven. Ze
was de laatste tijd niet goed, maar dit
plotselinge heengaan heeft ons, familie

en mensen in Welterhof, heel erg verrast.
Haar heengaan naar een beter leven, de
manier waarop ze gegaan

ls, moge voor

ons een steun en troost zUn,
De familie dankt

u hartelijk voor uw

ken van medeleven.

blij-

oÍschoon

ieder sterven een smartelijk verlies betekent voor degenen die achterblijven.
Moge Leen rusten in vrede . . .
.

Verdrietig, maar in het besef dat haar nu rust is gegeven en dankbaar voor haar zorg, hebben wij afscheid genomen van onze lieve moeder en oma, zus, tante en nicht

Heleno Höfelffiohr'l
Zij overleed op 65-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging door het verplegend personeel en artsen van
De Welterhof afdeling í

B

3 te Heerlen.

Kerkrade

:

Margriet van Bens-Rutten en Jo Luth

Lelystad

:

Toos en Bart van der Wardt-Vermeulen
Cornelis-Alexander

Heerlen

:

Johan Vermeulen en Henk van den Elzen

Sittard

:

Frederica Vermeulen en Lel van Vllet
Deborah

Geleen

:

Albert Vermeulen
en haar kleinkinderen:
Joke, Johan en Lenie van Rens
i.- _-. --Familre Hoterman

Heerlen, 29 junl 1995.
Corr.-adres: Oosfzeestraat Í86, 8226 BJ Lelystad.

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op maandag 3 jull a.s. om i0.00
uur ln De welterhof te Heerlen, J.F. Kennedylaan 301. Aansluitend zal de crematie.
plechtlgheid plaatsvlnden ln het crematorium Imstenrade te Heerlen.
Mamma ís opgebaard in het mortuarium van het De Weverziekenhuis te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 16.00 tot í7.00 uur.

