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Ter dankbare hennnenng aan 

MARIE OUDE VELDHUIS 

echtgenote van Henk Heinemeijer 

Moeder werd op 23 augustus 1909 ,n Losser geboren Enkele 
dagen na haar 76e verjaardag 1s ze ,n de vroege morgen van 
27 augustus 1985 ,n ons ouder1t1k huis te Hengelo (0 ) plotse
ling overleden. Op 30 augustus was ,n de 0 . L. Vrouwekerk 
haar uitvaart. waarna in Usselo haar crematie plaatsvond. 

"Ons moeder" -want zo noemden we haar altijd- was ook echt 
helemaal moeder. Haar gezin was alles voor haar. In de zorg 
voor papa en voor ons, haar kinderschaar, vond ze haar voldoe
ning. Meer hoefde ze rnet en kon ze ook met, want de rij kin
deren legde helemaal beslag op haar leven. Ze was zo druk 
met haar gezin en ze ging er zo in op, dat ze maar we1rng 
behoefte had aan kontakten buiten haar gezin. Wel vond ze 
het alt1Jd ftjn als er mensen bij ons op bezoek kwamen. Dan 
had ze alle tijd en was ze heel open en gastvrij. De koffie stond 
altijd klaar voor elke bezoeker. 

Wat heeft moeder zich voor ons gezin uitgesloofd! Voor papa, 
met wie ze ruim 51 jaar hef en leed mocht delen. was haar 
niets te veel. En voor ons, haar kinderen, heeft ze zich hele• 
maal opgeofferd. Ze leefde in alles met ons mee. Voordat je 
,ets had gezegd. zag ze dat er iets met je was. Je kon alt,jd al
les met haar bepraten. met haar lachen en huilen. Zelfs toen 
we al jaren getrouwd waren, bleven we helemaal haar kinderen 
Zij was toen de levende schakel tussen ons allen. Voor de klein• 
kinderen was ze een heve oma. Ze kon veel van kinderen heb· 
ben en altijd had ze wel iets bij zich om hen mee te verrassen. 

Moeder was een erg gelovige vrouw. Ze ging graag en trouw 
naar de kerk. In ziekte en zorgen had ze veel steun aan haar ge· 
loof. Vaak brandde er een lichtje bij het Maria-beeld. Dan was 
er weer iets bijzonders m de fam,he. Als je dan vroeg waar het 
voor was, was steevast haar gezegde: .. Niet vragen maar 
doenl". Het was haar geheim. 

De laatste periode van haar leven was niet gemakkeh1k Ze 
werd steeds zwakker. Toch hield ze vol tot het e inde toe. Daar· 
btj was papa toen haar hulp en toeverlaat. Moegestreden, was 
ze er helemaal klaar voor om afscheid te nemen en naar God 
te gaan. 

Goede God en Vader, we danken U voor alles wat moeder voor 
ons allen heeft betekend: voor haar helde, zorg. goedheid en 
geloof tot het einde toe. We vragen U, laat haar nu biJ U hele
maal gelukkig zijn m Uw licht en vrede. Dat vragen wij U. op de 
voorspraak van Maria, door Christus onze Heer. 

Uw hanelijke meeleven na het plotselmge heengaan van mI1n 
lieve vrouw en onze onvergetehJke moeder en oma, ,s voor ons 
een grote steun en troost geweest. 
We z;jn u daar erg dankbaar voor. 

Hengelo Ov" augusrus 1985 

H. 8. C. He1neme11er 
Kinderen en klemklnderen 


