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Wilhelmina Margaretha Monasso 

weduwe van 

BEN VELDHUIS 

11 april 1916 t 19 februari 1994 

Als jongste dochter in een Italiaans gezin wordt 
Mien geboren op Nederlandse bodem. 
Ze wordt genoemd naar de koningin van het 
nieuwe vaderland. 
Ze groeit 1n Aalten op te midden van haar fami· 
lie. Als ze verhuizen naar Doetinchem, helpt ze 
mamma in het huishouden. 
"Minene" houdt van netjes". Zo maakt ze hun 
huis aan de Spoorstraat tot een gastvrij middel
punt voor de familie . Ze is een allerliefste tante 
voor haar neefjes en nichtjes. 
De band met ltalie blijft levend door een regel
matig bezoek aan Travesio. 

In 1961 trouwt ze met haar geliefde Ben. Ze 
krijgt er tegelijk zes kinderen bij en met hun be
gint ze een nieuw leven in Enschede. Aan moed 
ontbreekt het haar niet. Moeder deelt lief en leed 
van de mensen om haar heen. Regelmatig gaat 
ze naar Doetinchem om haar pappa te verzorgen 
en familie te bezoeken. 

Ze houdt van haar huis aan de Varviksingel, 
maar bovenal houdt ze van haar Ben. Hun 25-
jarig huwelijksfeest in 1986 1s een hoogtepunt. In 
en om huis blijft moeder zorgzaam bezig. Ze is 
zuinig op haar spullet1es. 

Als vader in 1987 ziek wordt verzorgt ze hem lief
devol tot het eind. Ze stelt haar huis wijd open 
voor iedere bezoeker. Ze is gastvrouw en ver
pleegster tegelijk. Als hij sterft blijft ze alleen 
achter. In de geest blijft ze met haar Ben verbon
den. 
Mede door haar rotsvaste geloof vindt ze de 
kracht om door te gaan. 
Jaarlijks gaat ze op bedevaart naar Banneux. 
Tolerant is ze naar haar kinderen, die hun eigen 
leven hebben en zijn uitgezwermd. Ze is gek met 
haar kleinkinderen. Ze is gezond en leeft haar le
ven. 

Heel onverwacht krijgt ze een herseninfarct. De 
verlamming en inmense pijn van inwendige bloe
dingen draagt ze moedig. Op het moment dat al
les goed lijkt te komen, slaat een nieuw infarct 
toe. Ze ontvangt het Sacrament der Zieken. 
Tot het laatst toe blijft ze omringd door de zorg 
van kinderen, kleinkinderen en familie . Na twee 
maanden strijd slaapt ze vredig in. Op 24 februari 
begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats. 

Dat ze moge rusten in vrede. 

Voor uw medeleven bij haar ziekte en overlijden 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


