
In dankbare herinnering aan 

Willemina Blasina Velthof 

Zij werd geboren op 3 februari 1913 in Borne. Zij 
overleed na een korte ziekte toch nog vrij plotse
ling op 7 maart 1994 in het ziekenhuis in Olden· 
zaal. Op 10 maart hebben wij haar te ruste 
gelegd op de Algemene Begraafplaats in 
Oldenzaal. 

Amper een maand geleden vierde Mien nog haar 
81ste verjaardag. Toen al voelde ze dat haar 
krachten minder werden. Ze werd daarom opge
nomen in het ziekenhuis, waar al spoedig bleek 
dat ook een fatale ziekte haar lichaam had aan
getast. Degenen die dicht bij haar stonden wis
ten dat daarmee het einde spoedig zou komen, 
maar het afscheid nemen viel zwaar. Er was 
teveel dat haar bond om voor te zorgen, hoewel 
haar dat al lange tijd teveel was. Met kleine 
stapjes werd ze voorbereid cm nu de zorg aan 
anderen over te laten. Dat was moeilijk omdat de 
zorgen zich in haar leven als vanzelf aandienden. 
Als jong meisje trok ze naar Oldenzaal om "oom 
Herman" in het café te gaan helpen. Ze leerde er 
Piet kennen en samen gingen zij verder in café 
"De Steenpoort". Zus Annie trok bij hen in en 
deelde met haar de gelukkige en verdrietige 
momenten in het gezin. Met moeite verlieten ze 

het centrum van de stad om daar na jaren -nadat 
de kinderen uit huis waren- weer terug te keren 
dicht bij de oude steenpoort en de Sint 
Plehcelmus. In het geloof vond Mien een grote 
steun. Wanneer ze druk en nerveus geen uitweg 
meer wist ging ze te rade bij petrus Donders. Een 
bezoek aan haar zus in Brabant ging altijd ge
paard met een bezoek aan de kapel van Peerke 
in Tilburg, waar ze troost en be-moediging vond. 
Het in korte tijd overlijden van haar zussen in 
Borne betekende een groot persoonlijk verlies, 
waar ze maar moeilijk overheen kwam. 

Dit heengaan veroorzaakt een grote leegte voor 
haar man, voor Herman en voor Peter en zijn 
gezin. Mogen zij zich getrcost weten met de 
gedachte dat de liefde die ze heeft voorgeleefd 
nimmer vergaat. 

We zullen Willemien Velthof, zoals haar meisjes
naam luidde, herinneren als een vrouw, aan wie 
de lasten van het leven niet voorbij gingen. 
Daarom vragen wij voor haar de eeuwige rust. 

Voor uw belangstelling na het overlijden van mijn 
lieve vrouw en onze lieve moeder, schoonmoe
der en oma, zeggen wij U oprechte dank. 

Fam. van Esch 




