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Je blijft in onze dankbare herinnering 

MARINUS VELTHUIS 
sinds 15 september 1962 gehuwd met 

MAR IET JE BOSSINK 

Marinus werd geboren aan de Elsmorsweg in de 
gemeente Losser op 1 oktober 1933. Thuis aan de 
Geldermanstraat 25 te Oldenzaal ging hij plotseling van 
ons heen op 11 juni 1991. 
Na de uitvaartmis in zijn parochiekerk, aan Maria 
toegewijd, hebben we zijn lichaam aan de aarde 
toevertrouwd op de begraafplaats te Oldenzaal op 14 
juni. 

Vanaf het trouwen woonde hij met Marietje aan de 
Geldermanstraat; hij had veel steun aan haar, maar 
kwam er ook openlijk voor uit, dat hij op haar donders gek 
was; ze deden heel veel samen. Hij genoot met volle 
teugen van zijn kinderen en van zijn kleinkind Mathijs; 
voor hen en met hen had hij thuis een fijne sfeer 
opgebouwd, waardoor hij van veel dingen in het leven 
intens kon genieten. 
Hij had een opgeruimd karakter, kwam duidelijk voor zijn 
mening uit en wist zich altijd voor anderen weg te 

cijferen; met name had hij een bijzondere zorg voor zijn 
oude vader, aan wie hij dag in dag uit gedurende vele 
jaren thuis ziJn eten bracht. Problemen probeerde hij op 
een vreedzame manier op te lossen, want hij had een 
hekel aan ruzie. 
Altijd was hij 1n de weer. Hij zorgde voor zijn vee, voor zijn 
tuin en was trots op de bloemen en planten, die hij zelf 
kweekte. Graag ging hij vissen en vooral met zijn club, 
met zijn vrienden, klootschieten. 
Zo'n 9 jaar geleden werd hij getroffen door een hart
infarct. Het was voor hem moeilijk te accepteren, dat hij 
bepaalde dingen niet meer kon, zoals fietsen, wandelen, 
maar je hoorde hem er nooit over klagen. Angst voor een 
nieuwe aanval had hij niet; hij zei altijd: "Ik neem de dag 
zoals hij komt" en genoot daar zichtbaar van. 
Hij was een gelovig man, die leefde vanuit een groot 
vertrouwen in God en het jammervond, dat hij de laatste 
tijd niet meer mee kon naar de kerk. Ook daar moest hij 
vrede mee nemen. 
Mogen wij hem toevertrouwen aan Gods vrede. 
Met pijn in het hart nemen we afscheid, maar we zullen 
je nooit vergeten. 

Voor uw medeleven na zijn onverwacht heengaan, 
danken wij u van harte. 

Marietje Velthuis - Bossink 
Kinderen en kleinkind 


