
î Dankbaar gedenken wij 

Betsie Zandhuis 

• 14 februari 1927 
te Almelo 

t 31 juli 1995 
te Oldenzaal 

We hebben afscheid van Betsie genomen in de 
St. Antoniuskerk op 4 augustus en haar daarna 
begeleid naar het c rematorium te Usselo. 

Betsie was afkomstig uit een groot hecht gezin . 
Ze was begiftigd met een goed stel hersens en 
een enorm geheugen . Sociale bewogenheid en 
feel ing voor het pol itiek· en maatschappelijk ge
beuren werden haar met de paplepel ingegeven. 
Werkzaam in het maatschappelijk werk - bij de 
N .S. · kon ze de problematieken die ze voor ogen 
zag moeilijk weer van zich afzetten. 
Betsie besloot een andere weg in te slaan. Haar 
grootste wens kon daarmee alsnog in vervull ing 
gaan, ze werd vroedvrouw. Heel wat kinderen 
in Oldenzaal heeft ze door de jaren heen aan 
het levenslicht geholpen. Kordaat en plichtsge
trouw deed ze haar werk . De praktijk ging voor 
alles! De grote forse vroedvrouw die zo goed om 
kon gaan met de tere " breekbare wurmen" en 
hun ouders. 

Na een leven van hard werken besloot zij er een 
punt achter te zetten . Er volgden nog zes mooie 
jaren waarin Betsie volop genoot van haar vrij 
heid . Ze bleef actief met van alles en nog wat. 
Nog tijd tekort, om de vele dingen te lezen, te 
zien en te horen die haar interesseerden . .. Ik wi l 
nog zo völ doon, ik heb gin t ied om dood te 
gaan", zei ze vaak. 
Toch kwam onverwacht haar tijd. Na vele reizen 
te hebben gemaakt is Betsie nu begonnen aan 
haar laatste reis naar dat oord van vrede, waar 
God ook haar aan Zijn Levenslicht zal brengen. 

Moge zij bij Hem rusten in vrede. 

Voor uw blijken van meeleven en belangstelling, 
danken wij u hartelijk. 

Uit aller naam: 
De familie 




