
Ter dankbare herinnering aan 

Gerhardus Antonius Veldhuis 

sinds 7 november 1962 weduwnaar van 

Maria Theresia Heitker. 

Hij werd geboren te Tilligte 31 oktober 1908 en is 
na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zie
ken 19 november 1994 te Oldenzaal overleden. 
Na de gezongen Eucharistieviering in de H. Ple
chelmus te Rossum hebben wij zijn lichaam op 
22 november te ruste gelegd bij moeder en oma . 

Jarenlang heeft hij bij Johan, Marietje en diens 
kinderen op de boerderij in Volthe gewoond. 
Waar hij een tevreden leven leidde en dankbaar 
was voor de liefde en zorg die hij van hen 
mocht ontvangen. Hij was altijd bereid om hen 
met raad en daad ter zijde te staan. 

Opa was een echte dierenvriend en natuurlief
hebber. Toen hij nog goed ter been was maakte 
hij graag een wandeling in het "Volthe Brook" 
of ging de buurt in voor een gezellig praatje. 
Toen z'n gezondheid minder werd is hij in 1991 
verhuisd naar het verzorgingshuis "Gerardus 
Majella" te Denekamp. 
Daar heeft hij veel vrienden gemaakt en werd 
daar een geliefd persoon. 
Hij was actief lid van de bewonerscommissie en 
vond het jammer als hij eens een kaartochtend 
moest missen. Opa had een goede band met het 
verzorgend personeel en was hen ook zeer dank
baar voor de liefdevolle aandacht en verzorging 
die hij van hen mocht ontvangen. 
Opa was erg betrokken bij het wel en wee van 
z'n kleinkinderen, zo stak hij voor elk examen 
van een kleinkind een kaars aan en bad een ge
bed. Ook was hij erg blij met z'n twee achter
kleinkinderen . 
We kennen hem als een erg gelovig man met 
veel vertrouwen in God. 

Met veel dankbaarheid denken we terug aan de 
mooie tijd die we met hem hebben gehad. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij 
U hartelijk. 

Kinderen, klein • en 
achterkleinkinderen. 




