


Ter dankbare herinnering aan 

Elisabeth Katharina Veldscholten-Viefhues 
weduwe van Gerardus Johannes Veldscholten 

eerder weduwe van Johannes Gerardus Sanderink 

Geboren in Schöppingen (Duitsland) op 13 april 1922, 
overleed zij, voorzien van de Sacramenten der Zieken, te 
Oldenzaal op 13 juni 1996. Na de Uitvaartmis legden wij 
haar op 17 juni te rusten op het kerkhof te Oldenzaal. 

Het was een geweldige slag voor ons, de wrede tijding te 
vernemen, dat haar ziekte niet te genezen was. Menige 
ziekte heelt ze overwonnen. Nû echter werd deze ziekte 
haar de baas. Dankbaar zijn wij echter voor de fi jne ge
zonde jaren, die ze -nà haar hartoperatie- temidden van 
ons en haar kleinkinderen heeft mogen doorbrengen. 

Moeder bl ijft in onze herinnering voortleven als een Ie· 
venslustige vrouw, een vrouw die een ieder een warm hart 
toedroeg, een vrouw die ondanks alle tegenslag en ver
driet die ze in haar leven heeft meegemaakt, een posi
tieve, blijmoedige levenshouding bleef behouden. 

Ze ging niet bij de pakken neerzitten; ook haar gevoel voor 
humor bleef in tact. 

Ze was als een rots in de branding: voor je sores had ze 
altijd een luisterend oor: toe, ga maar even zitten, ik zal 
even een kop koffie inschenken, was een kenmerkende 
opmerking van haar. Wij als kinderen betekenden alles 
voor haar. Alti jd stond ze voor ons klaar. Dat zij zich daar
bij zelf wegcijferde vond ze géén enkel probleem. Zij was 
er voor ons. 

Strijdvaardig was ze ook: goh, wat heeft zij wat af geknokt 
en overwonnen. Het verdriet van 2 overleden echtgeno-

ten, een nieuw leven moeten opbouwen, nadat ze de boer
derij van de hand moest doen wegens gezondheidsrede
nen. Alleen de zorg voor Liesbeth, Gerard en Frans, die 
ioen nog zo jong waren en de vele ziektes en operaties 
die ze heeft overwonnen. En nooit klagen, altijd maar het 
leven positief tegemoet blijven treden. Wat kunnen wij een 
voorbeeld aan haar nemen. Kortom: een fantatische ka
raktervolle vrouw: een zeer warme persoonlijkheid. 
Goh moeder, wat zullen wij je nog missen. 

Gelukkig heeft ze zich nog ruim 1 O jaar omringd gevoeld 
met haar kleinkinderen: Mart, Daphne en Stan. Ze heb· 
ben haar heel veel geluk, genegenheid en plezier geschon
ken. Zij op hun beurt waren stapelgek op haar. Zij konden 
zich géén lievere oma wensen. 

Lieve kinderen: ik heb heel lang en krachtig gestreden om 
toch maar zo lang mogelijk bij jullie te mogen zijn. Ik heb 
vele strijden gestreden, vele overwonnen, alleen bij deze 
laatste, heb ik mij in Gods oordeel moeten schikken. Mijn 
geloof in God zal mij sterken om deze last te dragen. Put· 
ten jullie hieruit ook kracht! Lieve Liesbeth, Gerard en 
Frans, Theo, Miranda en Karin: Ik heb nu afscheid moe
ten nemen van jull ie, dit deed heel erg pijn, maar grote 
dankbaarheid wi I ik uitspreken dat ik zoveel van jullie heb 
mogen genieten en voor al die jaren, dat we samen zo 
gelukkig waren. Ook heel erg bedankt voor al le zorg en 
liefde, die jullie mij hebben gegeven.' 

"Troost je met de overtuiging van ons geloof, waarmee 
ook ik in staat was dit offer te brengen. Vanuit de hemel 
bij God en Christus en Maria en alle Heiligen zal k met 
mijn liefde en zorg bij jullie blijven. Vaarwel dan, totdat wij 
hier elkaar wederzien." 

Liesbeth, Gerard, Frans 
Theo, Miranda, Karin 
Mart, Daphne, Stan 




