
Moedig ben je door het leven gegaan 
Afscheid nemen doet pijn 

Wat blijft is de fijne herinnering 
Die zal altijd bijzonder en dankbaar zijn. 

In dankbare herinnering aan 

Hendrika Josephina Veldhuis- Beijerink 

weduwe van Johannes Sernardus Veldhuis. 

Ze werd geboren op 9 maart 1915 te Tilligte. 
Ze is overleden op 20 oktober 2003 in het 
Medisch Spectrum Twente te Enschede, 
na eerder het H. Sacrament der zieken 

te hebben ontvangen. 
Tijdens de H. Eucharistieviering op 25 oktober in 

de H.H. Sirnon en Judaskerk te Tilligte hebben we 
afscheid van haar genomen en haar lichaam te 

ruste gelegd naast haar man op het kerkhof aldaar. 

Van een lieve moeder en fijne oma en oud-oma 
hebben wij afscheid moeten nemen. 
Altijd stond ze klaar voor anderen, maar zelf wilde 
ze niemand tot last zijn. 

Tijdens de 46 gelukkige jaren waarin ze getrouwd 
is geweest zijn 15kinderen geboren. Helaas zijn 
tijdens de oorlog 2 kinderen overleden. 
Na de dood van haar man heeft ze nog vele fijne 
jaren gehad met haar 13 kinderen, 
32 kleinkinderen en 16 achterkleinkinderen 
Moeder was een gelovige vrouw. 
Trouw zat ze hier altijd in de kerk, bankje 4 7 dat 
was haar vertrouwde plek. 
40 Keer ging ze naar Kevelaer en 4 keer naar 
Lourdes. 
Ze was echt een kind van Maria, aan haar kon ze 
al haar vragen en zorgen kwijt, maar ook kon ze 
aan Maria haar vreugde toevertrouwen. 
Wij durven te geloven dat God, op wie zij steeds 
haar vertrouwen heeft gesteld, haar nu bij Zich 
heeft genomen in Zijn huis waar plaats is voor 
velen en waar zij voor eeuwig met haar man en 
2 kinderen gelukkig mag zijn. 

Moeder, oma en oud-oma, 

Het is goed zo. 
Rust in vrede. 

Wij willen iedereen bedanken voor de 
belangstelling en het medeleven tijdens deze 
moeilijke dagen. 

Kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen 


