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In dan~bare heron~ring aan 

Hendrika Maria Oude Nijhuis 
weduwe van 

Gerhardus Hendrikus Velthuis 

Z11 werd geboren te Hengelo (0) op 1 februari 1909 
en overleed te Apeldoorn op 20 april 1992. Na de 
gezongen uitvaart op 24 april d.a v. in de Mariakerk 
te Apeldoorn, werd haar lichaam te ruste gelegd op 
het Parochiële kerkhof aan de Arnhcmseweg aldaar. 

Een mensenleven duurt zeventig jaar of als wij sterk 
zijn, tachtig. Het m~te daarvan is moeite en 
verdriet, zegt de psalmist. Zij heeft het geweten 'n 
Zwaar kru is drukte haar neer met het verlies van haar 
dierbare man en pappa. Veertig jaar had ze zich 
samen met hem vol liefde en zorg ingezet voor het 
gezin. Zonder veel uiterlijk vertoon. Het was haar 
troost te weten dat zijn leven was bekroond in de 
heerlijkheid van het Godsrijk Dat was de basis 
waarop zij hun samen-zijn en gezin hadden 
opgetrokken Twaalf jaar was zij niet alleen. De 
kinderen en kleinkinderen vulden haar leven. Ze 
waren haar alles. Lichamelijk kwetsbaar en 
afhankelijk van de voortdurende zorg in Huize 
Hubertus was haar geest niet gebroken. 

Met de thema's van de Goede Week was ..:ij bezig. 
Zij voelde hJJr krachten afzwakken. Zij kon Lich 
helemaal vinden 1n de psalmverzen: "Verhoor m11n 
bidden spoedig, l leer, mijn gt:c~l is uitgeput'. 1 laar 
vurig gebed werd verhoord op de Tweede Paasdag. 
Nu mag zij samen met pappa en opa genieten van 
de eeuwige Paa~1ubel 

lieve kinderen en kleinkinderen neemt het goedt> 
van mijn leven over, waarin ik jullie hen voorgegaan. 
Dat werd gedragen door een voortdurend gebed, 
met een bijzondere verering gelijk pappa en opa 
voor 0 .L.Vr. van Altijddurende Bijstand. 

Uw belangstelling en meeleven na het overlijden v,111 
on:t.e zorgzame moeder en l1cv<.• oma, heeft ons 
goedgedaan en is voor ons een stcun. Hiervoor onze 
hartelijke en welgemeende dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 

Apeldoorn, april 1992 


