
Leid mij, Heer, 
naar de poort van Uw hemels paradijs. 



Ter dankbare herinnering aan 

MARIA JOSEPHINA 
VELDHUIS-LUBBERS 

echtgenote van 
Johannes Hendrikus Veldhuis. 

Zij werd geboren te Borne op 25 maart 
1904. Voorzien van het Sakrament van de 
Zieken overleed zij in de vroege ochtend 
van het feest van de Hemelvaart van de 
Heer, 24 mei 1979. Zij heeft na een moedig 
gedragen langdurig lijden haar leven aan 
God weergegeven. Na een H. Mis van 
dankzegging voor dit leven in de St. 
Christoffelkerk hebben wij haar op 28 mei 
op haar laatste tocht begeleid naar haar 
rustplaats op het r.k. kerkhof te Almelo. 

Marie Veldhuis was een goede en zorgza
me vrouw ; een sterke persoonlijkheid met 
een groot gevoel voor eerlijkheid en 
rechtvaardigheid . 
Voor haar man was zij een lieve echtge
noot. Samen met hem heeft zij voor hun 
kinderen een goed en gelukkig gezinsle
ven opgebouwd . Voor de kinderen was 
zij een fijne moeder die door kordaat en 
doortastend optreden voor ieder van hen 
de weg naar een goede toekomst geopend 
heeft. 
Ook toen ieder zijn weg in het leven ge
vonden had, bleef zij vol belangstelling , 
meeleven en soms ook zorg, haar kinde
ren en later ook haar kleinkinderen, vol-

gen . Haar levendige geest was altijd met 
hen bezig. 
Voor zichzelf was zij niet veeleisend. Zij 
heeft met haar man altijd een sober en 
regelmatig leven geleid. Ook toen het niet 
meer strikt nodig was heeft zij deze le
venswijze behouden. Het was haar goed 
zo . In hun sobere leefwijze waren feesten 
dan ook waarlijk hoogtepunten. Onverge
telijk blijft hun 50 jarig huwelijksfeest. 
De laatste t ij d heeft moeder het niet ge
makkelijk gehad . Haar heengaan heeft 
haar verlost van groot lichamelijk en 
geestelijk lijden . Wij mogen God dank
baar zijn voor alles wat zij voor ons heeft 
betekend. Wij vertrouwen er in geloof op 
dat God haar zal belonen met de eeuwige 
heerlijkheid. 
Moge Maria Josephina Veldhuis leven in 
het land van vrede en licht dat Jesus 
Christus ons beloofd heeft en waarnaar 
toe Hij ons als Eerste bij zijn Hemelvaart 
is voorgegaan. 

Voor Uw oprechte blijken van belangstel
ling t ijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, van onze moeder 
en grootmoeder, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

J. H. Veldhuis 
kinderen en kleinkinderen 

Almelo, mei 1979 
Rietstraat 68 


