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Met veel liefde en eerbied willen 

we blijven denken aan 

Aleida Maria Catharina Velthuis 

weduwe van 

Hendrikus Antonius Spit 
eerder weduwe van 

Gerhardus Bernardus Hulsink 

Zij werd geboren op 2 februari 1922 in Oldenzaal en 
is overleden in de avond van 12 september 2001 in 
Enschede. 
Biddend hebben we op 17 september 2001 in de 
Antoniuskerk afscheid van haar genomen. Na de uit· 
vaart hebben we haar lichaam te ruste gelegd op de 
begraafplaats aan de Sehipleidelaan te Oldenzaal. 

Ma was een lieve en !!Oede vrouw, die ondanks de 
vele tegenslagen in h~ leven altijd voor ons heeft 
klaar gestaan. 
Op 38 jarige leeftijd kwam ze al alleen te staan met 
de zorg voor 2 kleine kinderen. Wat heb je het moei
lijk gehad in die tijd, maar wat bleef je dapper. 

Zes jaar later ben je weer getrouwd, met oom Henk. 
Waarmee je gelukkige jaren hebt gekend. Vaak zijn 
we samen met vakantie geweest, naar de bergen van 
Oostenrijk. Je hield zoveel van de natuur. 
Ilier heb je echt genoten. Het geluk was echter te 
kort. Verdriet en zorg heb je gehad om de ziek'te van 
oom Henk en waarna later bij jou ook nog de ziekte 
van Kahle werd geconstateerd en wederom bleef je 
dapper en moedig. 
Later kwamen er de kleinkinderen, die alles voor je 
waren en waarvoor je altijd belangstelling had. Veel 
hebben we samen genoten van de uitstapjes en de 
tijd die je bij ons was. 
Het leven voor jou was de laatste jaren niet gemak
kelijk, je hebt zoveel pijn geleden, maar je bleef de 
positieve kanten van het leven zien. 

Ma. we bedanken je voor alles wat 
je ons hebt gegeven. 

Je blijft voor altijd in ons hart. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 




