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Dankbaar gedenken we 

Fien Veldhof - Lansink 
echtgenote v~n Jozef Veldhof 

Zij werd geboren te Saasveld op 10 maart 1940. Na 
het ontvangen van het Sacrament der Zieken is zij 
op 15 augustus 2002 vredig van ons heengegaan. 
We hebben haar lichaam op 20 augustus na de 
gezongen uitvaartmis te rusten gelegd op het R.K. 

kerkhof te Saasveld. 

Fien groeide op in een gezin van negen kinderen. 
Na de lagere school ging zij in betrekking en op een 
dansavond in Fleringen leerde ze Jozef kennen, 
waarna ze op 5 oktober 1966 trouwden. In 1973 
namen ze de zorg voor de kinderen Oude Meijers 
op zich. 
Fien was altijd tot in de puntjes verzorgd, ze hield 
van mooie kleren en sieraden. Ze trad nooit op de 
voorgrond, dacht altijd eerst aan een ander. Ze 
vond het belangrijk dat de kinderen een goede 

opleiding kregen, zodat ze later een goede baan 
konden krijgen. 
Bezoekjes van de kleinkinderen stelde ze erg op 
prijs en voor de kleinkinderen uit Engeland wilde ze 
op haar manier nog engels leren . Ze was graag mei 
de familie bij elkaar en genoot erg van de familie
feesten. Ze danste graag en hield verder van lezen, 
puzzelen en tv-spelletjes. 
Ze had een sterke devotie voor Maria en heeft ook 
een reis naar Lourdes gemaakt, 18 jaar geleden. 
Fien was erg bezig met haar gezondheid, wat wel en 
wat niet goed was. Voor alles en nog wat wist ze een 
huismiddeltje. Al heel lang was ze ziek en ze heeft 
veel doorstaan. Toch bleef ze doorzetten . 
Toen ze echter wist dat ze ging sterven, heeft ze a l 
haar wensen kenbaar gemaakt en voor haar over
lijden zelf alles geregeld. Tot het laatste toe bleef ze 
geïnteresseerd in haar omgeving en was ze begaan 
met het lot van anderen. 
Fien, bedankt voor alle liefde en zorg die je ons 
gegeven hebt! 

Voor steun en medeleven willen we iedereen 
hartelijk bedanken. 

JozefVeldhof 
Kinderen en kleinkinderen Oude Meijers 


