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Ter dierbare herinnering aan 

Henny Veldhuis 

echtgenoot van 

Truus Reijmer 

Hij is geboren op 23 oktober 1927 te Lonnekerberg (gemeente 
Lonneker). 
Hij is overleden na het ontvangen van de H. Ziekenzalving op 25 juni 
1998 te Hengelo (Ov.). 
Na een plechtig gezongen uitvaartmis hebben we hem naar zijn laatste 
rustplaats begeleid op het parochiëel kerkhof te Deurningen op 29 juni 
1998. 

Henny is 4 1 jaar gelukkig getrouwd geweest met zijn vrouw Truus. 
Vaak deden ze de dingen samen. zoals familiebezoek, lange fietstoch
ten maken en naar de kerk gaan. Hij was voor haar een goede man, 
die zijn eigen mening zeker had en met plezier in het leven stond. 
In hun gezin werden vier kinderen geboren. Als vader was hij trots 
op hen en leefde met hen mee. Op zijn tijd was hij ook wel streng 
als er belangrijke dingen aan de orde waren. 
Henny had van thuis een sterk katholieke opvoeding meegekregen. 
Dat gaf hem veel steun in zijn leven. Het meezingen in de kerk was 
voor hem dan ook dubbel bidden. Met bepaalde grote veranderingen 
in de kerk had hij wel eens moeite. Hij leefde ernaar zoals hij geleerd 
had. 
Henny was een precies werker. Meerdere jaren werkte hij in fabrieken 
en later bij de storingsdienst van de P1T. Hij zag er met stropdas altijd 
goed uit. 

Hij was 'opgeruimd' van karakter en zong en floot veel door de dag. 
Zij n muz ikale kwaliteiten heeft hij ook ingezet om de 
Plechelmusharmonie mede op te richten. Hij is er een tijd secretaris 
van geweest. Daarnaast speelde hij decor (althoorn). Thuis was het 
dikwijls een hele muzikale drukte. Daarbij hield hij nog erg van 
Duitse schlagers. 
De tuin was een grote hobby van hem. Vooral toen hij zijn baan 
vanwege zijn gezondheid moest opgeven was Il.ij er veel. Deze lag 
er dan ook prachtig bij en de duifjes hadden het er goed. 
De laatste jaren toen hij ook opa was, trok hij veel met de 
kleinkinderen op.Voor de kinderen stond hij klaar als er weer klusjes 
waren. 
Het werd wat moeilijker toen Henny's geheugen wat minder werd en 
er meer zorg voor hem nodig was. Nog vrij plotseling is hij in het 
ziekenhuis opgenomen en gestorven. Hij laat een grote lege plek 
achter in gezin en familie. 

"Moge pa nu voorgoed leven in Gods Vaderhuis" 

Als ik de dingen niet meer weet 
als ik de namen niet meer ken 
en wat ik weet, meteen vergeet 

zodat ik onherkenbaar ben 
Begin dan een heel oud lied 

dan zing ik mee en Q(lrzel niet. 

Ieder die met ons heeft meegeleefd bij het afscheid en overlijden van 
mijn goede man en onze dierbare vader en opa willen we graag hartelijk 
danken. 

Truus Veldhuis · Reijmer 
Kinderen en kleinkinderen 




