
Een moeder blijft je moeder 
Zo fijn en vertrouwd 

Je wilt haar niet graag missen 
Omdat je van haar houdt 
Maar eens komt de dag 

Dat je haar moet laten gaan, 
Je verstand zegt dat het goed is 
Maar in J6 ogen blinkt een traan. 

In dankbare en fijne herinnering aan 

Hendrika Aleida Veldhuis - Leus 

Sedert 19 mei 1982 weduwe van 
Gerhardus Johannes Veldhuis 

Z11 werd geboren te Geesteren op 12-01-1915. 
Na gesterkt te zijn door de ziekenzegen is ze 

gestorven in Huize SI Jozef te Weerselo 
12-01-2007 op haar 92"• verjaardag. 

Het afscheid nemen van onze moeder. grootmoeder 
en overgrootmoeder doet pijn. Een moeder is en blijft 
tot op hoge leeftijd een kostbaar bezit. Moeder was 
een vrouw met een eenvoudig en simpel geloofsleven 
zonder franje Vanuit haar geloof had ze een sterk 
vertrouwen op de Heer en Maria. Toen ze trouwden 
zijn ze 1n Deurningen gaan wonen. 

Samen met pa heeft ze 9 kinderen gekregen, vooral 
kort na de oorlogsjaren was dit niet altijd even 
makkelijk. In Deurningen was ze beter bekend als 
'Rika vld Boor". Voor haar man en kinderen was zij 
een liefhebbende vrouw en moeder, die zichzelf er 
voor wegcijferde om haar kinderen gelukkig te zien. 
Drie van haar kinderen zijn veel te vroeg gestorven. 
wat haar heel veel verdriet heeft gedaan. 

Ze was eenvoudig van aard en probeerde altijd weer 
tevreden te zijn, met het leven zoals dit op haar 
afkwam. Ze hechtte er veel waarde aan om er netjes 
en verzorgd uit te zien 
Sinds februari 1998 woonde ze met veel plezier in 
Huize St Jozef te Weerselo. 
Terwijl wij haar 92•• verjaardag dachten te gaan 
vieren is ze voor ons onverwachts overleden. 

Ma en Oma 'Bedankt' 

Voor uw blijken van medeleven betoond na het 
overlijden van onze moeder en oma, zeggen wij 
onze hartelijke dank 

Fam. Veldhuis 


