


Pa bedankt 
je was geweldig 

Hij was voor ons het grote voorbeeld 

Lambertus Antonius Velthuis 

sinds 1 O januari 1948 
gehuwd met Marie Rake 

Hij werd geboren 10 juni 1918 te Losser. Op 10 december 
2003 is hij thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving 
overleden. Vanuit de Mariakerk te Zuid-Berghuizen 
hebben we Pa begeleid naar zijn laatste rustplaats aan 
de Schipleidelaan te Oldenzaal. 

Pa groeide op in een gezin van elf kinderen bij de 
"Grindkoel". Hieraan had hij hele mooie herinneringen. In 
de begin jaren 30 verhuisden ze naar de huidige plek aan 
de Elsmorsweg. 

Op 10 januari 1948 trouwde hij met ma. Samen hebben 
ze een fantastische tijd gehad, acht kinderen groot
gebracht, daarna kwamen de klein- en achterkleinkinderen, 
waarvan hij samen met ma volop heeft genoten. 
Pa had veel oog voor de natuur, de kleinste dingen zoals 
bloemen, vogels en het zilveren maantje. 

Heel zijn leven heeft hij hard gewerkt, in en om zijn huis, 
44 jaar bij de firma Gelderman en bij allen die een beroep 
op hem deden. 
Ook de sport had zijn aandacht, vooral voetbal, schaatsen 
en klootschieten. In het klootschieten was hij jarenlang 
actief en vervulde daarin ook diverse functies. 

Pa had ook een sterk geloof. Vele jaren zat hij samen 
met ma op een vaste plek in de kerk. Ook tijdens zijn 
ziekte toen hij er niet meer kon komen, bleef hij trouw 
aan zijn geloof, waaruit hij samen met ma veel kracht 
putte. 

Lieve Pa, nu we terug kijken naar jouw leven, dan kunnen 
we zeggen dat we samen met Ma een geweldig gezin 
hadden met veel gezelligheid, warmte en liefde. 

Pa, bedankt voor alles. 

Voor uw belangstelling tijdens zijn ziekte en na het overlijden 
van mijn dierbare man, onze vader, grootvader en over
grootvader zeggen wij u dank. 

Marie Velthuis - Rake, kinderen 
klein- en achterkleinkinderen. 


