
In de vrede van Christus is van ons heengegaan 

Aleida Gezina Johanna olde Scholtenhuis 
echtgenote van 

Willem Cornelis Hendriks Vettehen 
Zij werd geboren te Losser op 2 maart 1go1 en 
is overleden te Oldenzaal op 17 februari 1980. 
Woensdag 20 februari hebben wi1 afscheid van 
haar genomen tijdens de gezongen Uitvaartdienst 
in de Sint Antoniuskerk en haar te ruste gelegd 
op de Begraafplaats van Oldenzaal. 

Op een moment dat wij niet hadden voorzien is 
de dood over haar gekomen In alle rust en vrede 
is zij weggeslapen m haar huis, waar zit samen 
met haar man zovele gelukkige huwehjksjaren 
mocht doormaken Nog niet zolang geleden op 
5 februari mochten Wij samen dit gouden huwe 
lijksjubileum vieren o.a met een Eucharistievie· 
r;og 1n de kapel van Mariahof, en dat feest heeft 
ons goed gedaan.Merk "aardig, dat haar 0•1erlijden 
moest samenvallen met de 80ste verjaardag van 
vader. Als gelovig mens mag je dan zeg;ien: 
"De mens wikt, God beschikt". Datzelfde geloof 
zegt ons dat God zijn trouwe en toegewijde die· 
nares Leida over de drempel van de dood heen 
ti l t, om haar bij Zich op te nemen in Zijn eeuwig 
leven. 
Wanneer wij nu aan haar terugdenken, dan past 
ons b11 de droefheid om het onverwachte van 
deze dood ook een gevoel van grote dankbaar
heid. Hoewel moeder de laatste jaren wat stil en 
teruggetrokken leefde, was Zij altijd nog zo zorg -
zaam en vriendelijk. Het was altijd goed als je 
kwam en vele jaren was het op zondag vaste 
gewoonte om als getrouwde kinderen het ouder· 
lijk huis te bezoeken. Vele gezellige herinnerin. 
gen blijven wij daaraan bewaren. Moeder was 
erg huiselijk ingesteld. Zij hield ervan dat alles 

er ~eurig uitzag. Waar zij als jong meisje al 
hard moest werken daar wist zij deze arbeid· 
zaamhe1d, huiselitkheid en soberne1d op ons over 
te brengen. Z11 leefde var uit een sterk Godsver
trouwen. oprecht vroom was haar bidden en de 
kerk droeg ziJ een goed hart toe. Zij ,.,,as geluK· 
kig getrouwd met haar man, dagelijks het leven 
met hem delend, om ah w. 1n zijn armen uit deze 
wereld te vertrekken. Dat doet je pijn, maar 
maakt ook gelukkig omdat moeder een lange 
htdensweg bespaard is gebleven. 
God.wij danken U voor al het onzegbare vele aan 
~oede zorgen, die wij van haar mochten ontvan. 
gen. Wees met ons. en laat ons eens delen in 
uw eeuwige rust, vrede en vreugde Amen. 

Voor uw belangstelling en medeleven, ondervon· 
den bij het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
moeder en oma, zeggen wij u hartelijk dank. 

W . C. Hendriks Vettehen 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, Jul ianastraat 45 


