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Ter nagedachtenis aan 

GEERTRUIDA JOHANNA VEL THUIS 

weduwe van 

GERRIT JAN CHRISTIAAN BAARTMAN 

Zij werd te Beuningen, gemeente Losser, ge
boren op 6 mei 1908. Haar leven kan in het 
kort worden omschreven met de woorden: 
humor - zorg - openheid en gastvrijheid · en 
geloof. In alle, soms heel moeilijke omstandig
heden, was juist moeder de persoon, die de 
humor in de situatie bracht en daardoor ook 
juist vaak verlichting. In de tijden van vóór en 
tijdens de oorlog werden grote zorgen op haar 
gelegd voor de zaak van haar man, maar voor· 
al voor het gezin, waarin zes kinderen opgroei 
den. en uit wie weer tien kleinkinderen wer
den geboren. Er was altijd een heel goede fa. 
milieband en ze was zeer gesteld op haar 
kleinkinderen, die graag en veel bij haar kwa
men. Zij was een vrouw, die haar huis open
stelde in gastvrijheid voor iedereen en waar ze 
maar kon. was ze behulpzaam. Het liefste was 
ze thuis met haar geliefden om haar heen. Zij 
ging niet graag uit, bang, dat een ander haar 
niet thuis , ouden treffen. Weinig anders voor 
zichzelf vroeg ze. dan wat aandacht en gene
genheid en met een bosje bloemen en een te· 
lefoontje was ze 20 blij. Vader is te vroeg 
overleden. zodat ze niet meer de gelegenheid 
kreeg samen wat meer van het leven te gen ie-

ten, toen dat eigenlijk pas voor het eerst een 
beetje mogelijk werd. Het heeft haar veel ver 
driet gedaan. Moeder heeft een redelijke ge
zondheid genoten. behalve de laatste paar ja
ren van haar leven. Die waren voor haar niet 
gemakkelijk. Z,j verhuisde naar Huize Backen
hagen. rnaar ook daar heeft zij veel ziek te en 
ongemakken gekend in die korte tijd van nog 
géén jaar. Maar in geloof heeft zij dat alles 
aanvaard, zoals zij ook de wekelijkse H. 
Communie op haar kamer met groot geloof en 
eerbied ontving. Dat is voor haar een hele 
steun geweest. Na een ongelukkige val in 
Backenhagen. werd ze naar het ziekenhuis ge· 
bracht waar moeder na een operatie na vier 
dagen heel alleen in de stilte van de nacht 
van 23 januari 1986. in de leeftijd van 77 ja
ren is overleden. 
Wij vierden voor haar de H. Eucharistie bij 
haar Uitvaart in de parochiekerk van 0. L. 
Vrouw van Altijddurende Bijstand te Hengelo 
op 27 januar i, en daarna legden wij haar 
lichaam te rusten in het graf van vader op de 
r.k. begraafplaats aan de Deurningerstraat al· 
daar. 
Dierbare moeder en oma dank u voor alles 
wat u voor ons deed en betekende. 
Rust nu maar in vrede en het licht van Gods 
Eeuwigheid. 

Wij danken u zeer voor uw meeleven en be· 
langstelling t ijdens de ziekte en overlijden van 
onze lieve moeder en oma. 
Hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen 




