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Voorop een foto zoals we ons Gerhard 
herinneren. Deze foto is genomen op zijn 
80-ste verjaardag. De laatste keer dat we dit 
groots hebben gevierd. Later nog het 50-jarig 
huwelijksfeest. Mijlpalen in zijn leven waar hij 
zichtbaar van genoot. 

Gerhard werd aan de Kottendijk in Enschede 
geboren en groeide op in een gezin met vijf 
broers en zussen. 
Zoals hij zelf zei:"Een fijne jeugd." 
De oorlogstijd en de eerste tijd erna waren 
moeilijk. Hij heeft er ons weinig over verteld. 

Na de oorlog heeft hij samen met zijn vader 
en zijn broer Johan gewerkt. 
"G.J.M.Velthausz & Zn, schildersbedrijf
Enschede", stond er op de naambordjes van 
de ladders. 
Een vakkundig, vrolijke en harde werker, met 
altijd belangstelling voor anderen. Na ruim 
veertig jaar werken was het genoeg. 

In 1959 trouwde hij met Elly Vos en zij gingen 
aan de Mekkelholtsweg wonen. Daar zijn de 
vijf kinderen geboren. Hij voelde zich prettig 
thuis en was altijd precies op de hoogte wat er 
speelde bij de kinderen. 

Een goede opvoeding vond hij belangrijk en 
hij stimuleerde hen om te sporten en te 
studeren. 

Zijn weekindeling was duidelijk: werken op 
werkdagen, op zaterdag op stap met de 
kinderen en op zondag naar de kerk, op 
bezoek bij familie of naar een voetbal- of 
hockeywedstrijd kijken. 

Geen dag zonder krant en het journaal om 
acht uur op de tv. Hij was van alles goed op 
de hoogte en voegde daar in gesprekken nog 
een vleugje ingehouden Twentse humor bij. 

Geen jaar zonder vakantie. Na zijn pensioen 
heeft hij met Elly mooie reizen gemaakt naar 
Amerika, Indonesië en landen in Europa. 
Gewoon een dagje fietsen of op bezoek bij 
kinderen waren ook dagen waarvan hij van 
genoot. 

Het laatste jaar was moeilijk door zijn ziekte. 
Altijd sterk en gezond geweest en dan pijn, 
angst en zorgen om het verlies van zijn 
kracht. Tot op het laatst maakte hij zich 
betrokken om ons. Hij had daarbij zichtbaar 
steun aan het geloof en dat gaf hem rust. 

Jullie belangstelling en medeleven is voor ons 
een grote steun. 
We willen jullie hiervoor hartelijk bedanken. 

Elly, kinderen en kleinkinderen 


