
t In dankbare herinnering aan 

SOPHIE MERTENS 

weduwe van BERNAROUS VELTHUIS 

Zij werd geboren 26 januari 1916 te Dortmund (Old.) 
VoorZJen van het Sacrament der Zieken overleed zij 19 
april 1992 in het ziekenhuis te Oldenzaal. Op 23 april 
1992 hebben w~ haar te ruste gelegd op het parochiêle 
kerkhof te Deurningen. 

Het woord vrouw en moeder wijst op een wereld van 
liefdevol zorgen voor het leven. En zo hebben wij haar 
ook gekend en meegemaakt In onze hennnering staat 
zij voor ons en zal zij levend blijven als een vrouw en 
moeder die haar leven lang hard heeft gewerkt voor haar 
gezin, 1n huis en omgeving. En vooral 66k: Dat zij dit met 
vone toewijding en overgave heeft gedaan, zonder 
zichzelf te zoeken of te verrijken. Altijd stonden bij haar 
op de voorgrond haar man en kinderen. Oaann heeft zi1 
grote levensvreugde mogen ondervinden, afgewisseld 
met groot leed en verdriet Bijzonder het harde afscheid 
van haar man en later van haar zoon Bennie heeft haar 
diep aangegrepen, het was voor haar moeilijk om dit 
allemaal te verwerken. Goddank vond zij in haar 
kinderen een grote aanhankelijkheid en heel slerile 

familieband; in het nabije leven van haar dochter met 
gezin en ook door de grote trouw van alle andere 
kinderen mocht zij veel levensvreugde ervaren. En dat 
gunden wij haar zo van harte 1 
Daarnaast betekenden de kleinkinderen ook enorm veel 
voor haar, echt een liefde van geven en delen met elkaar. 
Verder was tuinieren haar lust en leven, hield zij erg veel 
van handwerken en gezelschapsspelen. Wij zijn erg blij 
dat onze moeder en oma van ons al~jd alle ruimte en 
gelegenheid heeft gekregen: het heeft haar en ons 
steeds dichter bij elkaar gebracht. ltt wij haar uit handen 
geven mogen wij naast alle droefheid 66k weten, vanuit 
ons aller geloof, dat zij niet in het luchtledige valt Op de 
dag van Pasen is zij van ons heengegaan: De 
vreugdevolle belofte en uitzicht van opstaan uit de dood 
is voor moeder werkelijkheid geworden, tegelijkertijd. 
Haar laatste gang naar en vanuit de Kerk, die zij trouw in 
ere hield altijd, is voor moeder de overgang naar dat 
n euwe Leven, van waaruit zij met vader en Sannie met 
ons meeleeft En ééns zullen wij weer samen zijn in die 
hechte familie van God, waar geen piJn, ziekte en dood 
ons meer bedreigen. Wij danken God om het vele goede 
van onze moeder en oma. 

Moeder: Tot ziens ! 

Voor uw medeleven en belangstelling zeggen wij u onze 
hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


