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In dankbare herinnering aan 

Dini Oude Veldhuis-Reuvers 

echtgenote van Gerard Oude Veldhuis 

Zij werd geboren 29 september 1944 te Los
ser. Zij overleed thuis te Oldenzaal 14 augus
tus 1998 op de leeftijd van 53 jaar. Na de uit
vaart in de Mariakerk hebben we haar lichaam 
te rusten gelegd op de begraafplaats aan de 
Hengelosestraat te Oldenzaal, 19 augustus 
1998. 

Dini was een vlotte moderne vrouw. Zij was een 
persoonlijkheid die heel veel licht en kracht aan 
anderen kon geven . 

Zij was gek met haar gezin , ze gaf er leiding 
aan . Voor haar man Gerard was zij een kost
bare gave. Aan haar kinderen Kim en Ivo wilde 
zij als een lieve vriendin het beste geven. 
Zij was een schitterende diamant en velen 
mochten haar gloed ontvangen . Ook in haar 
werk op de Scholtenhof was zij een krachtige 
en fijne toeverlaat. 

In gezelschap was zij heel alert, vrolijk en toe
gewijd, zoals ook in het verenigingsleven van 
carnaval en operette. Zij mocht graag mooi zijn 
en zij was het ook. 

Toen Dini heel erg ziek werd, heeft zij hoe dan 
ook blijk gegeven van haar levenskracht en le
vensmoed. We hebben veel bewondering voor 
haar. Eigenlijk is het afscheid heel fijn gegaan. 
In gebed en onderlinge hulp konden we elkaar 
tot steun zijn, zodat zij vredig en vertrouwvol 
kon sterven. Op het laatst was zij in de ver
wachting om de kleine Dennis, die ze ooit in 
groot verdriet moest loslaten, weer terug te zien 
en te ontmoeten in de hemel, in de ruimte van 
Gods liefdevolle woning. 

Wij wensen het Dini van harte toe, dat zij mag 
rusten in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en medele
ven die wij mochten ondervinden tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw 
en onze zorgzame moeder, zeggen wij u har
telijk dank. 

Gerard Oude Veldhuis 
Kim en Koen 
Ivo 


