
Een moeder is een wonderbaar iets 

Ze begrijpt je en ze steunt je 
Ze helpt je en geeft je goede raad 

Ze houdt oneindig veel van je 

Het enige verdriet dat ze je ooit aandoet, 
is te sterven .en je te verlaten. 



t 
Gedenk in je leven 

Suze Velthuis - Wermelink 

weduwe van Frans Velthuis 
levenspartner van Jan oude Elferink t 

Zij werd geboren 28 november 1935 te Oldenzaal. 
Zij overleed thuis te Oldenzaal 1 O maart 2003 
op de leeftijd van 67 jaar. 
Na de uitvaartmis in de parochiekerk van 
Beuningen hebben we haar lichaam te ruste 
gelegd op de begraafplaats aldaar op zaterdag 
15 maart 2003. 

Onze Mam wilde heel graag bij ons blijven leven. 
Hoe verdrietig was het, toen het haar en ons 
duidelijk werd dat er geen vooruitzichten meer 
waren , ondanks al haar moedige pogingen en 
de laatste wel erg zware chemobehandelingen. 

De herinneringen aan de ziekte en het overlij
den van Pa en later Jan, kwamen ons allemaal 
weer helder voor de geest. 
Maar toch was daar ook een lichtpuntje. Het 
gouden kruisje, dat we alle vier van Pa kregen 

toen hij zo ziek was, zou ons helpen dit kruis 
gezamenlijk te dragen. 

Veel verdriet was er in haar leven, maar wat was 
en bleef ze toch voor iedereen een fantastisch 
mens. 

Ze bleef opgewekt en vol goede moed voor de 
toekomst. " Ik ben vandaag goed te pas, kan ik 
nog ergens mee helpen ? " 
Ze had zo'n positieve levenshouding, zo zuiver, 
zo puur, zo recht en direkt. Ze was er trots op, 
dat ze het leven aankon. 

Ons afscheid van elkaar was licht en warm, 
heel intens. 
Het was ondanks alles een goede tijd . We heb
ben samen met Mam geleefd en geprobeerd de 
pijn met haar te delen. 

En zo willen wij ook verder gaan op onze 
levensweg, om te proberen haar kunst van het 
moeder zijn te evenaren. 

Wij danken u allemaal voor uw steun en mede
leven. 

Ellen en Gerard 
Renate en Gerry 
Corine en Erik 
en de kleinkinderen 


