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Ter dankbare herinnering aan 

Hendrika Anna Margaretha Veltman 
weduwe van 

Subertus Antonius Nijhuis 

Zij werd geboren te Zwolle 10 juni 1910. Door 
een noodlottig ongeval , na gesterkt te zijn door 
het H. Sacrament der Zieken, overleed zij In 
het Gerardus Majella ziekenhuis te Hengelo ov 
op 14 maart 1986. Na de Eucharistieviering in 
de parochiekerk van de H. Pius X vond de 
crematie plaats in het crematorium te Usselo 

op 19 maart 1986. 

Moeder was van een generatie die het nooit 
gemakkelijk heeft gehad. Oorlogen en een crisis 
zorgden voor een leven vol zorg. Energiek en 
met volle Inzet droeg zij eohter bij om haar 
man en kinderen datgene te geven waarvan ze 
vond dat nodig was. Zij bleef ook na vaders 
dood de spil, de es waar een heleboel dingen 
om draaiden. Ze genoot van de saamhorigheid 
binnen onze familie, misschien zelfs zonder te 
beseffen hoezeer zij zelf de bindende factor 
hierin was. 
Ze was als moeder en oma trots op haar kin· 
deren en kleinkinderen en leefde Intens mee 
met alle grote en kleine dagelijkse dingen. 

Toch leefde ze daarnaast ook haar eigen leven. 
Dank zij haar goede gezondheid kon ze, vooral 
in de buurt waar ze woonde, nog veel voor 
anderen betekenen. Ze deed het graag en het 
gaf haar laatste jaren extra inhoud. 
Dat een lang en zorgzaam leven moest eindigen 
door een noodlottig ongeval doet veel pijn. Het 
zal echter voor iedereen een troostrijke ge
éachte zijn dat haar leven tot op haar laatste 
dag zinvol is geweest voor haarzelf en voor 
anderen. 
Bevrijd van pijn en onmacht, moge ze nu voor 
altijd geborgen zijn in Gods licht en vrede en 
moge ze van daaruit nu onze voorspreekster 
zijn, om dit verlies te kunnen dragen. 

Moeder, bedankt voor al Je goedheid en zorg. 

Oma, je was lief voor ons. We vergeten je 
nooit . 

Voor het medeleven dat U de afge lopen weken 
en na het overlijden van moeder hebt betoond, 
zeggen wij U onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo ov, maart 1986 
Corr. adres: Celebesstraat 55 




