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Ter dankbare herinnering aan 

JAN VELDHUIS 
echtgenoot van RIET PLEIJHUIS 

Hij werd geboren te Weerselo 22 augustus 1941. 
Na een kortstondige ziekte overleed hij onver
wacht, gesterkt door het Sacrament der zieken, 
21 oktober 1960 te Hengelo Ov. Wij hebben hem 

te ruste gelegd op de r . k. begraafplaats te 
Hengelo Ov 23 oktober d.o.v. 

Hij was heel gelukk ig met zijn vrouw en kinde
ren, voor wie hij dag aan dag hard gewerkt 

. heeft. Hij stond altijd en vanzelfsprekend voor 
hen klaar. Nooit was hem iets teveel. Zelfs de 
laatste dagen bekommerde hij zich nog om de 
kleine en grote zorgen van zijn gezin. Trou· 
wens, voor iedereen stond hij graag klaar. 
Hij bezat een optimistische natuur en zag de 
betrekkelijkheid van veel dingen. In alles bl eef 
hij zichzelf, rustig en onverstoorbaar. Hij was 
vriendelijk en goedig in de omgang met men
sen van hoog tot laag. Vijanden had hij niet en 
haatdragend kón hij zelfs niet zijn, ook al moest 
hij soms de minste zijn . Hij handelde zoals hij 
meende te moeten handelen en daarmee was hij 
gelukkig. 
De eenvoudige duiven waren voor hem zijn hob
by, Zijn duiven niet een symbool van vrede en 
saamhorigheid, waarin hij zo sterk geloofde? 
Diep in zijn hart bezat hij een eenvoudig maar 
sterk geloof. Hij besefte de waarde van bidden 
en goed chrlstenzijn, waarin hij zijn kinderen 
serieus voorging. Hij wist zich in zijn hart met 
de goede God verbonden. 

Lieve Riet, Esther, Corlen en Bas, wees niet al 
te bedroefd over mij . Onze liefde die hier op 
aarde helaas te kort geduurd heeft, blijft voor 
altijd. Ik blijf voor Jullie wat ik was en leef met 
Jullie mee vanuit de hemel , waar Ik gelukkig 
mag zijn in de eeuwige liefde van God. Ik dank 
jul lie voor alle liefde en hartelijkheid. 

HIJ ruste in vrede. 

Voor uw medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lleve man en onze lieve zorgzame 
papa, zeggen wij U hartelijk dank. 

Riet Veldhuis-Pleijhuis 
Esther, Corine en Bas 




