
t 
In dankbare herinnering aan 

Lenie Velthuis-Jansen 

echtgenote van Johan Velthuis t 

Geboren op 14 december 1930 te Ommen en 
overteden op 23 januari 2006 te Oldenzaal 

Lenie Velthuis, geboren Jansen, zag op 14 
december 1930 het levenslicht als derde van 
negen kinderen In dit grote en warme gezin 
leerde zij liefde geven en ontvangen. zoals zij 
dat daarna aan ons doorgaf. Kenmerkend voor 
haar zijn haar zorgende handen, waarmee ze 
met veel liefde de haar dierbaren omringde. 
In 1958 huwde zij l""lel Johan Velthuis. Samen 
kregen zij zes kinderen 
In ons gezin leerden wij basiswaarden over 
wat goed is. 
Johan stierf in 1975, 49 jaar oud. Deze 
ingrijpende gebeurtenis heet! ons gezin 
getekend, een grote wond toegebracht. Juist in 
deze moeili1ke periode wist zij het gezin bij 
elkaar te houden met haar liefde, haar kracht, 
haar geloot en haar zorgende handen. Zij gaf 
ons toen een stevige basis en is dat steeds 
blijven geven. 

Ook gaf ze ons allemaal de mogelijkheid om uit 
te vliegen. Van haar hebben we geleerd liefde 
Ie geven en zorg te dragen voor onze kinde
ren, de zeventien kleinkinderen, waarmee ze 
zo ontzettend blij was. 
Zij liet ons zien niet bij de pakken neer te zitten, 
maar dankbaar te zijn voor het goede wat is en 
blijft. Zij vond haar hele leven kracht en steun 
in het geloof, waarbij Maria, moeder van altijd
durende bijstand, een grote plaats innam. 
Vele kaarsjes heeft ze voor ons gebrand op 
alle momenten waarvan zij dacht dat haar 
kinderen en kleinkinderen extra steun konden 
gebruiken. 

Wij zijn haar dankbaar, ook in de periode van 
afscheid was zij met hec1 haar hart zorgzaam 
voor haar kinderen en kleinkinderen. Ze was 
een grote steun en voorbeeld, zelfs deze 
moeilijke tijd wist ze met zoveel kracht en 
moed te doorstaan. 

We zullen haar zorgzame handen missen' 

Voor uw belangstelling en medeleven willen wij 
u hartelijk danken, 

Kinderen en kleinkinderen 


