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In onze herinnering en in ons gebed blijft voortleven 

HENDRIKA GEERTRUIDA JOHANNA 
VEL THUIS-BARTELINK 

sinds 3 februari 1940 echtgenote van 

HENDRIKUS JOHANNES VEL THUIS 

Ze werd te Oldenzaal geboren op 26 juni 1908. In het 
Oldenzaalse ziekenhuis overleed ze op 9 december 
1987. Velen kwamen samen in haar parochiekerk te 
Oldenzaal, toegewijd aan Maria, voor de Eucharistie tot 
haar gedachtenis, om daarna haar lichaam te verge
zellen naar de begraafplaats in dezelfde stad op 14 
december. 

Bij alle verdriet zijn we dankbaar, dat we haar zo lang in 
ons midden mochten hebben. Ze voelde zich sterk ver
bonden met haar man, met wie ze zich zo volledig heeft 
ingezet voor haar grote gezin van 8 kinderen, 4 dochters 
en 4 zoons; daarbij heeft ze met veel toewijding haar 
schoonmoeder tot op de leeftijd van 92 jaar thuis ver
zorgd. 

Ze leefde eenvoudig en eerlijk; allen kregen hun deel, 
waarbij ze geen verschil maakte in haar houding tegen
over haar kinderen, tegenover haar schoondochters en 
schoonzoons. Alles hield ze bij, ze onthield elke ver
jaardag, elk examen en leefde met iedereen mee; vooral 
ook de kleinkinderen zullen zie~ dat dankbaar blijven 
herinneren. 
Graag ging ze op bezoek, maar nog liever ontving ze haar 
mensen thuis, want iedereen was welkom en mocht van 
haar gastvrijheid genieten. 
Een diep geloof heeft ze haar kinderen en vele anderen 
voorgeleefd; dat was de bron van haar gebed en van haar 
trouwe verbondenheid met de parochie. Vandaar dat ze 
in haar ziekte thuis enkele keren de H. Communie wilde 
ontvangen; en vooral erg gelukkig was, toen a! haar 
kinderen rond haar ziekbed stonden in het ziekenhuis om 
samen te bidden en de H. Communie te ontvangen. 
Wij bidden, dat nu aan haar vervuld mag worden: 

"Wie dit Brood eet, zal in eeuwigheid leven· 
(Johannes 6,58) 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en na het over
lijden van mijn lievevrouw, onze goede moederen oma, 
danken we u hartelijk. 

H.J. Velthuis 
Kinderen en kleinkinderen 


