


"Het Singraven" 31 januari 1939 
Beuningen, "Mekkelhorst" 16 januari 2004 

We bewaren een fijne herinnering aan 

Mienie Swennenhuis-Velthuis 
(Wilhelmina Theresia) 

echtgenote van Gerrit Swcnnenhuis 

Op 31 januari 1939 werd zij geboren in 
Beuningen, erve "Tooslag" op 't Singravcn. Op 
vrijdag 16 januari 2004 overleed zij, na een 
kortstondige ziekte in het ziekenhuis te 
Enschede. 

Zij werd als 7e in de rij van tien kinderen ge
boren. Zoals een ieder in die tijd moest zij ook 
haar steentje bijdragen in het gezin. Na haar 
schooltijd heeft ze een aantal jaren met veel 
plezier gewerkt bij de familie Domsdorf te 
Oldenzaal. In die tijd leerde ze ook Gerrit 
Swennenhuis kennen waar ze op 10 april 1964 
mee trouwde. Samen kregen ze vier kinderen. 

Na een aantal jaren in Hengelo te hebben 
gewoond, keerde het gezin terug naar het 
ouderlijk huis van Gerrit aan de Mcnsmanweg 

in Beuningen. De eerste tijd in de Mekkelhorst 
was voor haar niet altijd even makkelijk. 

Mienie was een vrouw waarbij het gezin 
centraal stond. Hoogtepunten in haar leven 
waren de huwelijken van de kinderen en vooral, 
de geboorte van haar tien kleinkinderen. 

Hiervan genoot ze met volle teugen en ook al 
was het er soms erg druk, niets was haar teveel. 
Hoewel haar gezondheid te wensen overliet, 
klaagde ze daar nooit over. Toen ze echter te 
horen kreeg dat ze ongeneeslijk ziek was, was 
dit een grote klap voor haar die ze erg slecht 
kon verwerken. Wat ze vooral miste, was het 
oppassen op haar kleinkinderen. 

Haar 65e verjaardag en het 40-jarig huwelijk 
met Gerrit heeft ze helaas niet meer mogen 
meemaken. Toch zijn wij dankbaar dat haar 
verder lijden bespaard is gebleven. 

Wij willen iedereen bedanken voor de getoonde 
belangstelling tijdens haar ziekte en na haar 
overlijden, met, zoals Mienie altijd zei: 

"vrea hol'n leu" 

Familie Swennenhuis 




