
Ter dankba re herinnering aan 

ALEIDA MARIA OUDE HAMPSINK 
weduwe van 

HERMAN VELTHUI S 

Geboren 7 september 1883 te Losser, gesterkt 
door het Sacrament der zieken, overleden JO 
maart 1975, in het Verpleeghuis te Denekamp, 
haar lichaam is 13 maart d .a.v. op het kath. 
kerkhof te Oldenzaal te ruste gelegd. 

"Een sterke vrouw, wie kan z~ vinden! Als 
iets uit verre landen, zo is haar waarde. Het 
hart van haar man stelt op haar zijn vertrou
wen. Ze staat reeds op als het no'g nacht is 
en zorgt voor het eten van haar huisgenoten. 
Zij opent haar hand voor de arine , zij opent 
haar mond voor de wijsheid en woorden van 
goedheid liggen op haar tong. Zij gaat de 
gangen van haar huishouden na en eet haar 
brood niet in ledigheid. Haar zonen en doch
ters prijzen haar gelukkig. Een vrouw die God 
vreest, zij wordt geprezen". (Wijsheid 31) 
Zo beschrijft de H. Schrijver de godvrezende 
sterke vrouw, zo leeft in onze herinnering 
voort onze moeder. Wat waren wij rijk haar 
zo lang te mogen bezitten, wat was zij geluk
kig zich zo lang aan ons te mogen geven. 
Tot in haar ouderdom bleef zij voor ons de 
sterke vrouw. Zij leerde ons christelijk te le
ven : God h.eeft zij in haar drukke leven niet 
ve rgeten, aan anderen dacht zij meer dan aan 
zichzelf. Zij leerde ons in beproevingen sterk 

te zijn : ze zeide het zo eerlijk: .Heer zoals 
U het wi lt, zo is het goed". Tenslotte , leerde 
zij ons menswaa rdig te ·sterven: bewust, zon
der angst, in blind vertronwen op haar Heer. 
Deze za l zeke r het vertronwen van Zijn die
nares niet beschamen, maar zich haasten haar 
in zijn vrengde en heerlijkheid te laten delen: 
dat is nu onze grote troost. 
Veel liefde heeft z ij in naar zorgzaam leven 
gegeven : gelukkig die liefde bleef niet -onbe
antwoord. Omringd door de liefdevolle zorg 
van haar kinderèn en kleinkinderen, met grote 
toewijding verpleegd door zusters en verpleeg
sters en niet te vergeten door haar kamerge
note heeft zij tevreden en dankbaar haar laat
ste levensjaren mogen doorbrengen. Tot ziens, 
in onze herinnering en gebeden blijft 11 voort
leven. 

Voor uw blijken van deelneming ondervonden 

bij 't overlijden van onze onvergetelijke moe

der, grootmoeder en overgrootmoeder, betui

gen wij u onze hartelijke dank. 

O ldenza~I, maart 1975 

Elsmorsweg 55 

DE FAMILIE 

.,In Pace" Uitvaartverzorg ing n.v. , Oldenzaal. 


