
Ter herinnering aan 

Grada Johanna Maria Jozefien 
Veldboer-Velthausz 

weduwe van 

Gerhardus Hendrikus Casper Veldboer 

Ze werd geboren op 11 maart 1919 te 
Enschede en overleed op 7 september 

2004 in Hengelo. 

In Enschede groeide ze samen op met haar 
3 zussen en 3 broers. 

Ze leerde in de oorlog Gerrit Veldboer ken
nen waarmee ze op 26 mei 1945 in het 
huwelijk trad. Ruim 57 jaar hebben ze lief en 
leed met elkaar gedeeld. 
Uit dit huwelijk kwamen drie dochters en een 
zoon voort. 
Moeder was veel aanwezig in de schoenma
kerij bij het herstellen van tassen en andere 
werkzaamheden. 
Hierdoor had ze soms weinig tijd voor haar 
kinderen. 

Ondanks al deze drukke werkzaamheden 
nam ze toch de tijd om moeder, zus en 
enkele neefjes in haar huis te verzorgen. 

Moeder was een vrouw die zei wat ze dacht. 
Recht was recht en krom was krom. Je wist 
dan ook wat je aan haar had. Ze was dus 
duidelijk in het gezin aanwezig. 
Op zondag morgen was het hele gezin (incl. 
koale kaant) bij elkaar. Daar heeft ze dan 
ook echt van genoten. 
De laatste 5 jaar heeft zij zich volledig inge
zet voor de verzorging van vader. Daar 
stond zij dag en nacht voor klaar tot vader 
werd opgenomen in het verzorgingstehuis 
Herinckhave. 
Vanaf die tijd viel moeder in een diep gat en 
~ing het met haar bergafwaarts. Ze begon te 
hjden aan dementie en brak eind 2003 haar 
heup. Na de operatie werd zij opgenomen in 
het Trivium om hiervan te herstellen, maar is 
hier niet meer weggegaan. 
Twee weken geleden werd ze een beetje 
ziek, wat uiteindelijk het begin betekende 
van haar overlijden. De laatste week heeft zij 
echter veel pijn geleden waarvan zij het niet 
heeft kunnen winnen. 

Moeder rust in vrede 

Voor uw blijken van medeleven, betoond 
tijdens de ziekte en het over1ijden van onze 
moeder, oma en grootmoeder, danken wij u 
hartelijk. 

Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 




