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In dankbare herinnering aan 

Maria Hendrika Margaretha ten Veldhuis 

sinds 10 november 1994 weduwe van 
Marinus Christiaan Polhuis 

z,1 werd geboren te Oldenzaal op 25 mei 1922. Na een 
langdurig ziekbed overleed zij op 19 januari 1995 in 
verpleeghuis 'Oldennove" te Losser. We hebben op 
23 januari afscheid van haar genomen tijdens de Uit
vaartplechtigheid in de H. Drieëenhe,dskerk te Olden
zaal, waarna de crematie plaatsvond in het cremato
rium van Usselo. 

'Herinner mij 
Maar niet in sombere dagen 
Herinner mij in stralende zon 
Hoe ik was toen ik alles nog kon' 

Nog maar kort na het overlijden van haar man, onze 
vader en opa, moeten we nu afscheid nemen van onze 
moeder en oma. We wisten dat ze ziek en n,et meer te 
genezen was. Enkele jaren geleden openbaarden zich 
de eerste ziektesymptomen van de ziekte van Alzhei
mer, waardoor ze steeds minder in staat werd te den
ken en te doen zoals ze altijd gewend was 
Voor vader en voor ons, en zeker ook voor haarzelf, 
was dit maar moeilijk te accepteren. Hoewel ze in haar 
actieve leven altijd een vroliJk iemand was, veranderde 

ze in korte tiJd in een verdrietige en angstige vrouw. In 
de afgelopen periode hebben we haar zo goed moge
lijk proberen te steunen, ook in de tijd dat ze op "Olden
hove' is verzorgd. Nu ze gestorven is willen we haar 
vooral proberen te herinneren zoals ze was toen ze al
les nog kon. Ze was een fijne moeder voor haar kinde
ren en een lieve oma voor de kleinkinderen. Ze was 
vrolijk van aard, ze hield van plezier en wanneer er iets 
te vieren viel zorgde ze voor een gezellige sfeer. 
Vader en moeder waren gelukkig met elkaar. Beiden 
stonden ze altijd klaar voor iedereen, vooral voor de 
kinderen en kleinkinderen. Wij, zijn gelukkig en blij dat 
we zulke ouders hebben gekend. Nu ook moeder is 
gestorven willen we onze dank uitspreken voor alles 
wat ze voor ons hebben betekend, en we willen hen 
beiden in ons hart blijven vasthouden. We hopen en 
bidden dat ze bij God met elkaar herenigd zijn. Vanuit 
dat geloof en vertrouwen gaan we verder. We hopen 
dat ook moeder geborgen mag zijn in de handen van 
de levende God en we vragen dat Hij ons die achter
blijven nabij wil zijn. We danken moeder voor alle goeds 
en vragen elkaar ook moeder, samen met vader, te be
waren in ons gebed en goede herinnering. 
Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Voor uw belangstelling en medeleven, ondervonden na 
het overlijden van onze lieve moeder en oma. betuigen 
wij U onze oprechte dank. 

Familie Polhu1s 




