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Ter dankbare herinnering aan 

MARIA HELENA GROENER 

echtgenote van 

Antonius Johannes Bernardus Velthuis 

Zij werd geboren op 27 april 1908 te Losser 
en overleed onverwacht op 13 januari 1985 
te Oldenzaal. Na de uitvaart voor haar in de 
Plechelmus basiliek, op 16 januari volgde de 
crematie te Usselo. 

Zij was een hartelijke zorgzame vrouw die 
hield van de mensen om haar heen. 15 jaar 
geleden werd zij getroffen door een ziekte 
die haar steeds meer hulpbehoevend maakte. 
Zij heeft dat door haar sterke wilskracht op 
haar eigen manier verwerkt. 
Ze liep niet met haar problemen te koop, 
maar was altijd attent voor anderen en deel
de graag wat ze had. 
Ze was bijzonder gehecht aan haar gezin en 
haar familie. Steeds meer aan huis gebon
den, genoot ze ervan als haar kinderen 
kwamen met de kleinkinderen, die ze dan 
graag verwende. 

De grootste steun was haar man. Niemand 
kon haar zo goed verzorgen als hij, en hij 
moest steeds in haar nabijheid blijven. 
Ze was blij dat er eindelijk plaats was in de 
Molenkamp waar voor haar én haar man ge
zorgd zou worden. Daar is ze nu na een 
week onverwacht gestorven. 
We zijn dankbaar om alles wat zij voor ons 
heeft betekend en verdrietig om de grote 
leegte die ze nalaat. 
We sluiten ons aan bij haar sterke vertrou
wen op God en bidden: Goede God, het le
ven van oma was een geschenk aan ons. U 
hebt het van ons terugontvangen, rijker en 
gaver door trouwe vervulling van haar aardse 
taak. Omgeef haar met het licht van uw 
eeuwigheid, waar duizend jaren zijn als één 
dag. En laat ons, voor wie de dag soms lang 
valt, eenmaal verenigd worden met haar, die 
we graag nog langer in ons midden hadden 
gehad. 
Dat vragen wij U door Christus Onze Heer. 

.A.men. 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens 
de uitvaart van mijn dierbare vrouw, onze 
moeder en oma, zeggen wij u onze oprechte 
dank. 

A.J.B. Veldhuis 
Kinderen en klein
kinden. 




