


In dankbate 1-er•nnerong aan 

Betsie Helthuis-Bloemen 
echtgenote van Herman Helthuis 

Mama is geboren op 6 augustus 1931 te losser en 
ovetteden op 18 februari 2006 te Oldenzaal. Na een 

plecht g gezongen urtvaart in de paroehoekerk van de 
He oge Antonous on Oldenzaal, hebben we haar te 
ruste gelegd op de gemeentelijke begraafplaats 

aan de Schopleidetaan in Oldenzaal . 

Toen je veert en jaar oud was iS je moeder overleden 
waardoor jij als coudste dochter van het gez n de moe
dertaken voor )OifW broers en zussen CY<Ier moest 
nemen. Tijdens deze zware opgave lee'ée je pa ken
nen. Na een aanlaltaren verkenng hadden jullie bes o
ten te gaan trouwen. Er kwamen 5 konderen, allemaal 
zonen, ter wereld, terwijl je toch ook graag een doch
ter had willen hebben. 

Oe weekeinden waren vroeger heel specoaal. Wij 
b<ac~ten veei tof(l door on het lutterzaild b 1 ons zomer
hUISJe. VOO< 31 1aar geleden verhu Sde~ WIJ a~en naar 
Oldenzaal waar je even moest wennen. maar toch je 
ple~Je vond. Uiteindelijk wilde je er nooit meer weg. Het 
was voor jou als het ware een "Vakantieparadljs", 
waarbij je 's maandags op de koffie btj buurvrouw Roka 
en zaterdags naar )Ouw fam•lie ging. Je was graag buo
ten 01r de koppen en de hond te voeren. blOemen te 
verzorgen en je kon Intens genoeten. z tiend in de zon 
op het terras met de krant er biJ. 

Je was altijd zeer oppassend, boj het eten moest alles 
genuttigd worden. Kled ng moest er perieet uitzien: 
"Als het maar schoon en heet s'. 

Je wasz-aan ons gelleeht, da: bleek we als één van 
je zoons u• I hel couderlijk huis vertrok. dan had je het er 
een lange tojd maar moeil•jk mee. VerJaardagen van ons 
waren "een lust en leven" voQ( Je, een echt urtje. Een 

gebakje VOO<af, een advocaatje met slagroon, om over 
de hapjes maar te zw 1gen. 

Ook was je bezorgd om anderen en cijferde jezelf daar
voor weg. Altojd ging een ander voor. als je weg moest 
en w i achterbleven stond het koffiezetapparaat en het 
eten al VOO< ons klaar. Als vader 's morgens vroeg weg 
moest. het maakt niet uit hoe vroeg. !llr19 jj er ook mee 
uot en zOlgde voa< het ontb Jl. 

Je had ook typerende uitspraken: "Kleine kinderen. 
kle ne ZQ(gen. grote kinderen, grote zorgen". ook met 
wat je nu is overkomen "Aj d'r wen mot. dan mol d'r 
wen". 

Zo bezorgd as 18 O'TI anderen kon Zijn, zo •ngetogen 
was )e voor jezelf en voora met een ZJekte die te n•et 
alleen kon overwonnen, hoewel je het wel hebt gepro
beerd. Tot het laatste moment heb je er niet aan toe 
willen geven. Je hebt er met papa en ons ontzettend 
voor gevochten. Je ze• steeos: "Het komt wel goed". 

Ongelofelijk hoe J41 het moment u lkoos om van ons 
heen te gaan. Je doerbaren stonden om je heen. Oe 
pastQQ( VOO< de Zlekenzalvong kwam binnen. legde de 
hand op je VQQ(hoofd en zet: "Mevrcouw Helthuls, 
Bets·e", drasode loch om voor het gereedmaken van de 
Ziekenzalving en je sliep in. 

"Aj d'r wen mot. dan moj d'r wen". 

Langzaam ben je van ons heengegaan. elke dag een 
beetJe meer ... • 

WoJ danken een leder oprecht voor haar of zijn steun en 
medeleven. 

He<r>an HelthUIS 
Kinderen en kle nkinderen 

0 denzaal, 22 februari 2006 


