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In onze herinnering en gebed gedenken 

wij dankbanr 

Johanna Maria Zanderink 
echtgenote van 

HENDRIKUS WILLEBRORDUS VELTHUIS. 

Zij werd geboren te Beuningen op 29 au
gustus 1924. Voorzien van her SJcrament 
van de zieken is z!.i in rust en vrede over
leden op 5 november 1985 in het R.K. Zie
kenhuis re Oldenzaal. Zij werd 61 jaar oud. 
Na de uitvaartmis op Il november d a.v in 
de St. Nicolaaskerk hebben we haar bege
leid naar het crematorium te Usselo. 

Annie Velthuis zal in de herinnering van 
heel veel mensen blijven voortleven als een 
vriendelijke. eenvoudige en behulpzame 
vrouw. waar je van op aan kon : zij stond 
altijd open en had aandacht voor anderen. 
met name voor de zwakken. bejaarden en 
zieken. 16 Jaar lang was zij bestuurslid van 
de Zonnebloem en secretaresse van de be
jaardensoos in Beuningen. Zij was ook heel 
aktief in de organisatie van de bedevaarten 
naar Kevelaer. Lourdes en Banneux. waar 
z[j zelf vaak geweest is. In dat werk heeft 
zij zich een mens getoond met een diep 
geloof. 

~huis was zij een goede vrouw. die alle 
tud nam voor haar man. en prettig contact 
had met de buren en vr ienden. In haar 
werk heeft zij zich altijd verantwoordelijk 
gevoeld voor haar taken. Werken was lé · 
ven. Juist daarom trof haar heel moeilijk 
het moment waarop zij vier jaar geleden 
d_~ last van haar hart moest dragen. waar 
z~. toch nooit over klaagde. 
Zu zal tot ons blijven spreken door haar 
diep geloof en haar levende band met de 
kerk van Jezus. die altijd haar Herder ge
weest is. Door haar sterk contact met Moe
der Maria vinden wij vaak steun en uit
komst. 

. Het gelijk is uiteindelijk 
aan de eenvoudigen. 
die hun oren richten en hun hart 
op elke mogelijkheid van heil'. 

Rust in vrede en dank voor alles! 

Voor uw blijken van medeleven en deel 
neming. ~elke wij mochren ontvangen na 
het overl!Jden van deze lieve vrouw. dan
ken wij u hartelijk. 

Familie Velthuis 

J. Benneker, koster. Denekamp 




