


In dankbare hennnenng aan 

Hendrika Velthuis-Beddinkhaus 

Geb: 1 augustus 1927 
Echtgenoot van Joop Velthuis 

Riek is opgegroeid in een gezm van 4 kinderen, 
al op jonge leeftijd ging ze werken in de textiel in 
Enschede. Ze leerde Joop kennen en na 7 Jaren 
verkeringstijd trouwde ze en gingen wonen aan 
de Meidoornstraat, niet veel later werd er ver
huisd en wel naar de Vicarystraat. 
Daar werd ook haar eerste en nu enige zoon Jos 
geboren. Enkele Jaren later heeft ze in korte tijd 2 
kinderen direct na de geboorte verloren. Dit was 
voor haar een heel groot en stil verdriet, dit is ze 
nooit vergeten, maar er over praten was voor 
haar erg zwaar en moeilijk. 
Ze was graag thuis. ze hield van mooie bloemen, 
knutselde er veel mee, een andere passie was 
het handwerken, tot op het laatste moment. tot 
het eigenlijk al niet meer ging bleef ze handwer
ken, vele kleedjes, spreien, truien en schilderijen 
heeft ze gemaakt. 
Riek vereerde Maria haar hele leven. bij elk uit
stapje wat ze maakte ging ze een kerk naar bin
nen om bij Maria een kaars op te steken, in 
Portugal heeft ze Fatima bezocht en ter gele
genheid van het 50 jarig huwelijksjubileum is ze 
in Valkenburg geweest, ze kon het niet laten, er 
moest een mooi Mariabeeld gekocht worden, op 

de terugreis heeft ze Kevelaer nog bezocht, daar 
heeft ze intens van genoten. 
De laatste jaren in haar leven waren geen 
gemakkelijke jaren, haar gezondheid g1ng snel 
achter uit, haar wereldje werd steeds kleiner, en 
ondanks de beperkingen die de ziekte van 
Parkinson met zich mee bracht genoot ze nog 
van de kleine dingen in het leven, het wel en wee 
van de kle1nk1nderen, aan de Zweermanstraat 
genoot ze van het gezellige huis, de vriendschap 
met de buurt en de mooie en ruime tuin. Het viel 
haar dan ook zwaar om te verhuizen naar een 
kleine aanleunwoning aan de Vicarystraat, pre
cies op de plaats waar ze 40 jaar met Joop heeft 
gewoond. Op 8 december vertrekt ze naar de 
mooi ingenchte aanleunwoning. 
Al na 2 dagen komt ze ten val en brak haar 
schouder, haar man Joop kon door afnemende 
gezondheid niet meer voor haar zorgen en werd 
opgenomen in het ziekenhuis en Riek werd op 3 
januari opgenomen in Oldenhove. Het was voor 
haar erg pijnlijk en moeilijk te accepteren dat na 
bijna 55 jaar huwelijk ze niet meer thuis samen 
met Joop kon wonen. 
Op 3 juli 2008 is ze na een liefdevolle verzorgmg 
rustig en vredig ingeslapen. 

Voor Uw blijk van medeleven en uw aanwezig
held bij haar uitvaart zijn wij U zeer dankbaar. 

De familie 


