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Met grote dankbaarheid denken we 

terug aan 

MARIA JOHANNA TEN VELDHUIS 

echtgenote van 

&rnardus Gerhardus Steffens 

Zij werd te Oldenzaal geboren op 16 augus• 
tus 1933 en Is na tijdig voorzien te zijn van 
het Sacrament der Zieken In het ziekenhuis 
" Ziekenzorg " te Enschede overleden op 
15 augustus 1982. De gezongen uitvaart 
vond plaats In de Maria - kerk te Berghuizen, 
waarna we haar hebben begraven op het 
kerkhof te Oldenzaal. 

Op de dag, waarop de Kerk het feest van 
Maria Tenhemelopneming vierde, Is Marieije 
naar God, onze Vader, gegaan, naar wie haar 
verlangen altijd Is uitgegaan. 
Zonder twijfel zal Maria, die wij vereren als 
"de poort van de hemel" en wiens naam zij 
met een zekere trots droeg, haar begeleid 
hebben. Daags na haar dood mocht zij al 
haar verjaardag vieren bil God, bij wie geen 
droofhe1d is, maar alleen vreugde zonder 
einde. 
Vele maanden van spanning en angst heeft 
Marletje gekend, vooral toen het haar duide
lijk werd, dat zij ongeneeslijk ziek was en 
dat zij uit naar gezin zou worden weggeno· 
men. 

Moedig heeft zij haar strijd gestreden zonder 
zich er met anderen daarover te beklagen. 
Wie heeft durven vermoeden, dat zij na een 
gelukkig huwelijk, dat maar ruim 20 Jaar ge
duurd heeft, al zo spoedig afscheid moest 
nemen van m,dr "'"11 aen en haar 3 lieve kin
deren? 
Wie kan aanvoelen, wat zij in stilte heeft 
geleden? 
God heeft nu dl de kroon op het werk ge
zet, dat zij eenmaal in Zijn kracht heeft on
dernomen. 
God heeft een punt gezet achter haar leven 
hier op aarde. Het valt ons erg moelllik om 
,, het waarom " te begrijpen • 
" Gods wegen zijn met onze wegen en Gods 
plannen niet de onze " zegt de Schrift. 
Marletje had een groot geloof en een fijn ka 
rakter, zodat we een mooie herinnering be· 
waren aan haar voorbeeld en aan alle liefde 
en zorg, die zij heeft gegeven. 
Maria, de hulp der Christenen en de patro
nes van onze parochie, zal zeker alde!ïenen 
sterken, die Marietje achterliet en vooral 
haar man Ben en haar 3 kinderen In hun ver· 
der leven biJstaa n. 

Voor uw blijken van belangstel!ing tijden, 
de ziekte en na het overiljden van mlin dier
bare vrouw <:n onze moeder betulg&n wij u 
onze oprechte dank. 

B.G. Steffens 
en kinderen. 


