
In dankbare herinnering aan 

Hermina Josephina Velthuis 
Weduwe van Johannes Gerhardus Davina 

Zij werd geboren op 3 maart 1920 te Losser en is 
overleden op 23 juni 2005 te Enschede. 
Op 28 juni hebben we afscheid van haar genomen 
tijdens de Eucharistieviering in de kerk van de Heilige 
Drieëenheid en haar lichaam ter ruste gelegd op de 
begraafplaats aan de Hengelosestraat te Oldenzaal. 

In dankbaarheid zien we terug en zullen haar herinne
ren als een bezorgde en zorgzame vrouw die altijd 
klaar stond voor haar gezin en omgeving . 
Toen ze nog jong was werkte ze jarenlang met veel 
plezier als naaister bij Kayser in Lonneker. 
Op 28-jarige leeftijd trouwde ze met Jan Davina, een 
huwelijk waaruit vier kinderen werden geboren. Ze 
stimuleerde hen allen in hun ontwikkeling , als haar 
kinderen gelukkig waren was zij het ook. 
Zij hield op de eerste plaats van de natuur en het 
buiten vertoeven . Ze kon genieten van de wandelin
gen en de vele fietstochten die ze maakte. Toen 
gezondheidsproblemen haar actieradius ging beper
ken en ze rolstoelafhankelijk werd, kon je haar geen 
groter plezier doen dan met haar te gaan rijden en de 
buitenlucht op te zoeken , waar ze genoot van de 
vogels, bloemen en planten. 

Jarenlang was ze lid van het kerkkoor, ze hield van 
muziek, zingen en dansen. 
Ze zette zich in voor anderen , onder meer verzorgde 
ze jarenlang de bloemen op het ziekenhuis. 
Gezelligheid thuis was erg belangrijk voor haar. Toen 
er kleinkinderen kwamen besteedde ze vele uren aan 
het oppassen je kon altijd een beroep op haar doen en 
vele spelletjes deed ze met hen. 
Ze had een rotsvast geloof, ze vereerde vooral Maria 
en ze bezocht vele malen de bedevaartplaats Kevelaer 
en ook kwam ze in Lourdes. 
Toen haar gezondheid haar in de steek begon te laten, 
had ze het daar aanvankelijk erg moeilijk mee, maar 
wist zich er uiteindelijk in te schikken . Zoveel moge
lijk onder de mensen te zijn en te blijven , dat was 
voor haar belangrijk. De dagopvang op de Molen
kamp en Gereia voorzag onder meer in deze be
hoefte. 
Nadat ze getroffen werd door een forse beroerte op 
31 maart 2005, werd haar wereld wel erg klein . In 
haar wetenschap van een prachtig nieuw leven na 
het aardse bestaan is ze toch nog onverwacht over
leden in het verpleeghuis 't Kleijne Vaert te Enschede. 

Voor al uw blijken van medeleven willen we u harte
lijk bedanken. 

Kinderen en kleinkinderen. 


