
Niet allan óda,,grijk i" ue weg uit je gnat, 
mar nog tie htrinruring uit je achterlaat. 

Een dankbare herinnering aan 

Gerhardus Hendrikus ten Veldhuis 

weduwnaar van 
Johanna Maria Hekman 

geboren te Oldenzaal 13 oktober 1920 en aldaar 
geheel onverwacht, nog voorzien van het 
H. Oliesel, overleden op 18 juni 1992. 
Na de Eucharistieviering in de Basiliek van de 
H. Plechelmus op dinsdag 23 juni, werd hij ter 
ruste gelegd op de begraafplaats aan de Hen
gelosestraat. 

Ik dank U voor uw medeleven na het zo plot
seling overlijden van mijn vader. Het is mij tot 
steun en troost geweest. 

Rien 

Oldenzaal, juni 1992 

De dood komt altijd ongelegen en dikwijls als 
een dief in de nacht. Zo ook hier. Volkomen 
onverwacht, zonder zelfs afscheid te kunnen ne
men, is hij van ons heengegaan. Met een gemengd 
gevoel van droefheid en dankbaarheid kijken we 
terug naar de jaren die hij in ons midden heeft 
mogen zijn. 
Verdriet is hem niet bespaard gebleven, veel te 
vroeg heeft hij afscheid moeten nemen van zijn 
vrouw. Met de steun van zijn hechte geloof heeft 
hij deze beproeving doorstaan. 
Hij was een man van karakter, bezorgd voor allen 
die hem dierbaar waren, steeds tot helpen bereid. 
Hij hield van de natuur en graag stapte hij op 
zijn fiets om de omgeving te verkennen. 
Als vrijwilliger maakte hij zich dienstbaar voor 
de parochie en voor de Kath. bejaardenbond. 
Hij trok veel op met zijn zoon Rien, zowel in 
Oldenzaal als in Weesp. 
Als geboren Oldenzaler was hij een echte P!echel
musvereerder en kwam Moeder Maria bij hem 
op de eerste plaats. 
Gescheiden door de dood blijft nu dan ook zijn 
geest van goedheid, liefde en hartelijkheid aan
wezig bij allen die aan hem gehecht waren. 

Wij willen kracht en troost vinden in de woorden 
die tot uitdrukking brengen waar hij blijvend in 
geloofde: 

"au Goû OM tbuiJ brengt, 
Pal zal een troodl ziii1 •. 




