
In gelovige en dankbare herinnering aan mijn 
lieve man en onze zorgzame vader en opa 

JOHANNES BERNARDUS 
HENDRIKUS VELDHUIS 

Hij werd geboren te Weerselo 23 okt. 1923. 
Door het Sacrament van het Huwelijk sloot hij 
op 13 juni 1950 zijn levensverbintenis met 

JOHANNA GEZIENA MARIA ARKINK 
in de parochiekerk te Saasveld. 

Op 28 juni 1980 riep God hem uit ons 
midden tot Zich. In geloof aan de heerlijke 
opstanding van de doden hebben wij hem 

te ruste gelegd op het r .k. kerkhof te 
Saasveld 3 juli d.a.v. 

Vader is van ons heengegaan, geheel plot
seling en toch ook wel onverwacht; wij zagen 
het nog niet zo aankomen, op zijn leeftijd 
van 56 jaar en wij konden ook nooit aan 
die gedachte wennen. Maar zo is het leven: 
God geeft het ons en neemt het terug, 
wanneer Hij het wil; en vader was er voor 
klaar; hij was een gelovig mens, meelevend, 
in alle bescheidenheid en zonder op te 

, vallen. Samen met moeder heeft hij onver
) moeibaar gewerkt en gezorgd voor het gezin. 

De boerderij was zijn lust en zijn leven; 
hij werkte graag, was altijd bezig; hij hield 
van orde en regel. wat gedaan moest worden, 
moest ook gebeuren en mocht niet worden 
uitgesteld. Hij kon zijn werk wel onderbreken, 
om te kijken naar een belangrijk voetbal
gebeuren op de beeldbuis ; daarvoor wist hij 

altijd ruimte te vinden en tijd; ook mocht 
hij graag plezier maken met de kinderen 
uit de buurt, die graag door hem geplaagd 
werden. Vader was graag thuis, hield van 
een eenvoudig en gewoon leven en trad 
niet op de voorgrond. In het begin was het 
niet even gemakkelijk, maar het bedrijf werd 
geleidelijk vernieuwd, groeide gestadig en 
breidde zich uit hij ging wel met de tijd 
mee, volgde oplettend de nieuwe ontwik
kelingen en was eigenlijk op allerlei gebied 
vooruitstrevend; hij stond open voor overleg, 
kon een andere mening een eerlijke kans 
geven, zolang er niets uit de hand liep. Hij 
was geïnteresseerd in de landelijke politiek 
en liet zich niet zo maar afbrengen van zijn 
overtuiging. De laatste 8 jaren moest hij 
zich terdege ontzien en kalmer aan doen; 
zijn gezondheid liet steeds meer te wensen 
over. Maar vader had ook vooruitgezien; 
over de toekomst van het bedrijf hoefde hij 
geen zorg te hebben, toen hij niet zo goed 
meer kon, werd binnen het gezin alles opge· 
vangen en kan het bedrijf zonder vader 
worden voortgezet. Daarom zal vader In onze 
gedachten voortleven als een zorgzame vader 
die alles over had voor het geluk en welzijn 
van ons gezin. Onze Vader Wees Gegroet 

Voor Uw meeleven en gewaardeerde be
langstelling bij dit afscheid, zeggen wij 
U onze oprechte dank. 

J. G. M. Veldhuis-Arkink 
kinderen, behuwd- en kleinkinderen 




