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Met dankbare liefde gedenken wij 

Marietje Veldhuis 

echtgenote van 

BETS HEERINK 

Geboren te Denekamp op 9 oktober 1927. Zij 
overleed thuis in Denekamp na een langdurige 
ziekte op 9 oktober 1993, nadat zij de H.H. Sa
cramenten der Zieken had ontvangen. We heb
ben haar lichaam te rusten gelegd op het r.k. 
kerkhof te Denekamp op 13 oktober 1993. 

Een geweldige vrouw heeft ons verlaten. Een 
vrouw die zichzelf altijd wegcijferde en die het 
als haar taak zag voor anderen te zorgen. 
Haar toekomstplannen met Bets veranderden 
volledig toen haar moeder stierf . Als oudste 
thuis wonende nam zij de zware taak op zich het 
huishouden te verzorgen voor haar vader en de 
opvoeding van haar jongere broers en zusters. 
Op haar bescheiden wijze wist ze een sfeer te 
scheppen waar iedereen zich thuis voelde en ook 
altijd bleef voelen. 
Vele zware ziektes en operaties heeft zij in haar 
leven moeten ondergaan. Toch bleef zij een po
sitief ingesteld mens. 

.. Waarom krijgt de één alles en de ander niets" . 
vroeg zij zich wel eens af. Telkens weer vond zij 
steun in het geloof en haalde daaruit de kracht 
om verder te gaan. 
Zij was een toegewijde echtgenote en een part
ner waar je op kon bouwen. Een zorgzame en 
lieve moeder en een echte gezellige oma voor de 
kleinkinderen. 
Zij had zo graag met Bets verder geleefd en sa
men willen genieten van de kleinkinderen en het 
leven. Het mocht niet zo zijn. De ernstige ziekte 
die in 1986 begon, heeft haar uiteindelijk toch 
klein gekregen. Gevochten heeft ze, maar on
danks haar wilskracht heeft ze het onderspit 
moeten delven. 
Niet anstig voor de dood en uitkijkend naar het 
weerzien met haar overleden familieleden is zij 
thuis vredig ingeslapen in het bijzijn van haar 
dierbaren op 9 oktober 1993, haar 66ste verjaar
dag. 
Een goed mens is gestorven en zal haar verdien
de rust vinden in Gods hemelse paradijs. 
Zij, die haar gekend hebben, weten welke leegte 
zij achterlaat . 
.. Roept Gij Marietje tot U, Heer, 
dan brengt zij U eeuwig de eer. 
Als zij verlost van ziekte en pijn, 
in 't Hemelrijk Gods kind mag zijn". 

Voor de vele blijken van medeleven na het over
lijden van mijn echtgenote, onze moeder en 
oma, zeggen wij U allen onze hartelijk dank. 

BETS HEERINK 
Kinderen en kleinkinderen 




