
Een dankbare herinnering aan 

WILLY VELTHUIS - BRAAKHEKKE 

Willy werd geboren op 30 januari 1945. 
Door de H. Doop werd zij opgenomen 
onder de volgelingen van Christus Zij 
trouwde met Jos op 27 augustus 1974. Na 
de zomervakantie van 1985 openbaarden 
zich de eerste tekenen van een ziekte die 
later ongeneeslijk bleek. Gesterkt door 
het Sacrament der Zieken overleed zij in 
het R.K. Ziekenhuis te Oldenzaal op 17 
december 1985. Na een uitvaartdienst in 
de Plechelmusbasillek hebben we haar 
op 20 december d.o.v. begeleid naar het 
Crematorium te Usselo. 

Wie Willy gekend hebben dragen een on
uitwisbare herinnering van haar mee. Ze 
was een vriendelijke, beminnelijke en 
behulpzame jonge vrouw die altijd klaar 
stond medemensen goed te doen. Hierin 
ging zij heel ver, zodat ze soms gematigd 
moest worden. 
Voor zichzelf had zij weinig eisen. 
Haar vrije lijd besteedde ze aan luisteren 
naar muziek, het bekijken van kunstboeken 
en was gelnteresseerd in wereldgeschiede
nis. Ze hield van dieren en was een 
begaafd borduurster. Op jonge leeftijd 
werd zij geconfronteerd met moreel lijden, 
maar zij sprak daar niet veel over om 

anderen daarmee niet laslig te vallen. 
Toen ze later hoorde dat haar kwaal on
geneeslijk was, liet zij de rector van het 
huis roepen, besprak haar situatie en 
openbaarde haar verlangen om zo spoedig 
mogelijk het Sacrament der Ziekenzalving 
te ontvangen en hoopte dat haar ziekte 
niet lang zou duren. 
Doktoren en verpleegsters van het zieken
huis hebben alles gedaan om haar lijden 
zoveel mogelijk te verlichten. Jos en haar 
famil ieleden hebben haar trouw bijgestaan, 
vooral in de laatste moeilijke dagen. Haar 
laatste woorden uitgesproken op de grens 
van leven en dood waren: bedankt voor 
alles. Op onze beurt zeggen wij: Willy 
bedankt voor alles wat je aan goedheid 
en liefde gegeven hebt. We zullen je nooit 
vergeten. Maar er is meer. Zo bondig ver
woord door de dichteres lda Gerhardt : 

een onomstotelijk weten 
dat gij vernieuwd zult wezen en herschapen 
wanneer men van u schrijven zal : ontslapen. 

Willy rust In vrede. 

Voor Uw blijken van medeleven onder
vonden na het overlijden van mijn lieve 
vrouw zeg ik U hartelijk dank. 

J. H. J. Velthuis 

Oldenzaal, december 1985 


