
Nooit sprekend over het verleden. 
Verder levend in het heden. 

De wil om door te gaan. 
En de kracht door God gegeven 
is tot het einde bij mij gebleven. 



t 
Een fijne en dankbare herinnering aan 

Maria Veenhuis - Weghorst 

sinds 24 december 1993 weduwe van 
Hermannus Henricus Veenhuis 

Zij werd geboren op 13 november 1910 te Weerselo. 
Marie is overleden op 30 juli 2003 te Delden. Op 
maandag 4 augustus is zij na een uitvaartdienst ter ruste 

gelegd op het kerkhof te Borne. 

Marie groeide op in een gezin met 4 kinderen op 
't Hesselder bij Borne. Op jonge leeftijd moest zij haar 
moeder en broer verliezen. Met haar buurtgenoten heeft 
zij tijdens haar jeugdjaren veel plezier genoten. Menig 
verhaal kon ze over dié tijd vertellen. Het meest is haar 
bijgebleven dat ze zó goed kon schaatsen. Schoonrijden 
in klederdracht en dan maar zwieren en zwaaien over het 
ijs. In de oorlogsjaren heeft zij van heel dichtbij gezien, 
hoe haar buurtgenoten tijdens de oorlogshandeling 
omkwamen. Na de oorlog heeft zij zich ingezet voor een 
monument voor de gevallenden. Dit monument, in de 
vorm van een landkruis met opschrift, is er gekomen. 

Trouw heeft zij meer dan 50 jaar het monument verzorgt. 
De bloemen geplant en van water voorzien. Na de 
oorlog is zij met Herman Veenhuis getrouwd. Daar 
genoten ze allebei intens van hun prachtige 
bloementuin. Elke minuut van de dag werd daar dan ook 
aan besteed. Inmiddels had zij in de buurt de naam 
"Bloom'n Marie" gekregen. Marie was ook graag gezien 
op de feesten van de buurtvereniging. Ze kon omgaan 
met jong en met oud. Trouw ging ze tijdens de wintertijd 
naar de maandelijkse kaartavond op de Houtmaat te 
Hengelo. Ook thuis heeft ze vele kaartgenoten 
uitgenodigd. Toen Herman ernstig ziek werd, heeft zij 
hem trouw, vele maanden lang, in het ziekenhuis en in 
het revalidatiecentrum bezocht. Veel en intens verdriet 
heeft zij gehad, toen ze hoorde dat haar woning, wegens 
wijkuitbreiding, gesloopt zou worden. Het eigen "stekje" 
heeft ze daarna nooit meer terug gehad. Marie was een 
zeer gelovige vrouw. Ze vond heel veel steun bij Maria. 
De laatste maanden werden voor haar steeds zwaarder. 
Totdat zij een drietal weken geleden te horen kreeg dat zij 
heel ernstig ziek was. Daarna verlangde ze te sterven. 
Haar wens is nu verhoord. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en 
medeleven na het overlijden van Marie Veenhuis
Weghorst. 

De familie 


