
Zo goed zijn als God, 
dat is toch niemand? 

Zo goed ZJ/n als God, betekent: recht doen, 
rechtvaardig leven, gerechtigheid doen. 

Niet alleen geven, omdat je iets gevraagd wordt. 
Maar vn1gevig ZJ/n. meer dan verwacht wordt. 

Zo goed Zijn als God, is leven in het spoor 
van Jezus Chnstus. 

t Suze Velthuis - Mollink 
Weduwe van Bertus Velthuis 

Ma werd geboren op 4 juli 1936 in Tilligte. Op zater
dag 17 september 2005 is zij in het ziekenhuis te 
Enschede overleden. Op donderdag 22 september 
hebben we ma na een gezongen uitvaart in de kerk 
van de H.H. Simon en Judas te Tilligte begraven op 
het ke<khof aldaar. 

Ma werd geboren in een bescheiden, eenvoudig boe
rengezin waann hard gewerkt moest worden om het 
hoofd boven water te houden. Deze bescheidenheid, 
eenvoud en plichtsbesef droeg ze haar hele leven met 
zich mee, voor velen als voorbeeld geldend. 
Het geloof in God, hel omzien naar de medemens, het 
delen van wat je hebt. het zichzelf wegc11teren; ze 
waren die leidraden waarlangs haar leven zich ont 
spon. W11 zijn God dankbaar dat hij ma voor een ver· 
der lijden heeft behoed. Daarom treuren we met. Want 
waarom treuren als je terug kunt kijken op je moeder 
die je met zoveel zorg en liefde heeft grootgebracht. 
Ma veroordeelde niet. iedereen kreeg de ruimte van 
haar om Zijn leven naar eigen goeddunken 1n te rich
ten. Ze kon zich wel verbazen, oprecht verbazen. Een 
stuk1e grond dal onbewerkt bleef, overgebleven voed
sel dat weggegooid werd, spullen die nog met kapot 
waren 11nruilen voor nieuwe, nog mooiere zaken. Dat 

begreep ze niet want zo zat ze niet 1n elkaar. Ma drong 
haar wil niet aan je op. Ze stelde zich bescheiden op. 
Eerst de ander, dan jezelf was haar motto. Tekenend 
1s de spreuk op de Gerardus Majellakalender 1in haar 
keuken: -Voorrang?- Na u.· 
Ma leefde met een enorm pfochtsbesef. Het bezoek 
aan de ke<k in het weekend gang haar met mis, de gra
ven van haar ouders en andere familieleden die weke
lijks werden onderhouden, de kleinkinderen die bij 
elke visite van hall.r een paar euro's njker waren. het 
bezoek dat niet zonder hapjes en drankjes zat. Deze 
dingen stonden voor haar vast. daar viel niet aan te 
tornen. Ma was met heel weinig tevreden. En dat wat 
ze had deelde ze met iedereen. 
Ma was niet iemand van l\lrote woorden. haar leven 
speelde zich voornamelijk 1n Tilligte af en in het bui
tenland kwam ze alleen als ze samen met pa een fiets· 
tocht langs de grens hield. Het heeft dan ook nog heel 
wat voeten in de aarde gehad voordat ze er eindelijk 
aan toe was om met het vliegtuig naar Lourdes te 
gaan. De reis en het verblijf aldaar hebben een enor· 
me indruk op haar achtergelaten. 
We treuren niet, maar zijn bedroefd om onze kinderen. 
Nooit meer logeren bij oma, nooit meer: oma vond 
mijn tekening zo moot en nooit meer: ik ga wel bij oma 
wonen want bij oma hoef ik de korstjes met op te eten! 
Zo goed zijn als God. God is helde en helde is ma. Ma 
is helde en daarmee is de cirkel rond. 
Ma's grootste geluk was dat de hele familie in harmo
nie bij elkaar was. In deze geest gaan wij, kinderen en 
kleinkinderen, samen door. Helaas is ma daarbij niet 
lijfelijk meer aanwezig, maar haar geest, en ook die 
van pa, zal ons de rest van het leven terzijde staan en 
helpen waar wij het moethjk hebben. Dat geloven wij. 

Voor uw medeleven bit het ov8<11Jden van onze lieve moeder en 
oma betuigen wi1 u onze op<ec1'te dank. 

Kinderen en kleinkinderen VelliMs 


