
IM MEMORIAM 

1912 - 1983 



Ter dankbare herinnering aan 

Gerardina Christina 
Maria Weiden 

sedert 1972 weduwe van 
BERNARDUS GERARDUS 

ANTONIUS VELDHUIS. 

Geboren te Weerselo 25 de
cember 1912, Aldaar overleden 
5 december 1983. Begraven op 

· het parochiekerkhof van Weer-. 
selo 8 december d.a.v. 

Zij was een zeer bewonderenswaardige 
vrouw, die geheel leefde uit de kracht van 
haar geloof. Zij heeft geen gemakkelijk 
leven gehad, veel gesukkeld met haar 
gezondheid, het verdriet om het heen
gaan van haar man, maar toch was zij 
altijd tevreden, blij en opgewekt, zorg
zaam en vol belangstelling voor anderen . 
Zij was heel gelukkig met haar zoon, haar 
zoon betekende alles voor haar. 
Bewonderenswaardig was bovenal ook 
de wijze waarop zij haar langdurige en 
slepende ziekte heeft gedragen, die het 
uiterste vroeg van haar geduld. Het was 
een weldaad haar te bezoeken, er 
straalde Gods vertrouwen , blijheid en 
zorg voor anderen van haar uit. Het 

grootste offer werd voor haar het 
afscheid van haar zoon. 
In grote dankbaarheid voor alles wat zij 
gekregen had, heeft zij zich geheel 
uitgeput van krachten aan God overge
geven, dankend voor alles wat de 
mensen voor haar deden, haar zoon, haar 
broer en zusters en zovele andere lieve 
mensen, de dokter die haar iedere dag 
bezocht, de hulp die haar dagelijks 
verzorgde, de pastores die haar de 
sacramenten toedienden. 
Geboren op het feest van Jezus' geboor
te, begraven op het feest van Maria's 
onbevlekte ontvangenis, waarvoor zij 
zo'n grote verering had, moge zij nu de 
volle vervulling verwachten van Gods 
belofte: dat we eens voor altijd gelukkig 
leven mogen in de heerlijkheid van Jezus 
en Maria. En moge zij een sterke steun 
blijven voor ons allen op onze moeizame 
tocht door dit aardse leven, op zoek naar 
God. 

Voor Uw blijken van medeleven en 
belangstelling betoond tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve.;· 
moeder, zeg ik U hiermede mijn oprechte 
dank. 

Ton Veldhuis 

Weerselo, december 1983 


