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Dankbare herinnering aan 

Gradus Veldscholten 

sinds 21 april 1975 weduwnaar van 

HERMINA HENDRIKA NIJHUIS 

HiJ werd geboren te Tilligte op 26 april 1897 en 
overleed thuis aan de Kanaalweg in Noord Deur
ningen in de vroege ochtend van zondag 30 ok
tober 1994, na op 27 maart het Sacrament van 
de Zieken te hebben ontvangen. We hadden on
ze vader en opa 3 november d.o.v. voor het 
laatst in ons midden t ijdens de viering van de 
H. Eucharistie, waarna wij hem bij moeder te 
rusten hebben gelegd op het kerkhof van de 
St. Joseph-parochie in Noord Deurningen. 

Met zijn huwelijk is hij samen met zijn ouders van 
Tilligte vertrokken naar Noord Deurningen, waar 
hij met hard werken een nieuw boerenbedrijf 
heeft ontgonnen en opgebouwd. 
Vader was met een gezond verstand boer in hart 
en nieren en bijzonder verbonden met grond en 
vee. Bovenal lag zijn hart in het gezin met zeven 
kinderen . 
Plichtsgetrouw heeft hij ons samen met moeder 
opgevoed, waarbij de godsdienstige vorming 
bovenaan stond. Met een grote liefde voor de 
Kerk heeft hij ons steeds de weg naar God gewe-

zen. Zijn eenvoudig en diep geloof zullen wij niet 
vergeten. 
Zijn laatste levensjaren zijn niet gemakkelijk ge
weest. Door amputatie van een been werd hij 
hulpbehoevend. Het stemde hem tot grote 
dankbaarheid dat zijn kinderen door hun zorgen
de aanwezigheid, iedere dag opnieuw, het mo- . 
gel ijk hebben gemaakt om tot het laatst thuis te 
kunnen blijve11. Heel veel steun heeft vader ook 
ontvangen van zijn geliefde zuster Truus. Voor 
haar za l dit verlies bijzonder zwaar vallen. 
Zijn kleinkinderen zul len opa om zijn vriendelijk
heid en prettige manier van omgaan niet gemak
kelijk vergeten. 
De dagen van Allerheiligen en Allerzielen willen 
ons troosten. Gerhard Veldscholten mag nu ge
rekend worden tot die grote menigte van het 
Lam, die niemand tellen kan. 
In de hemel hebben wij aan hem ook een zorgen
de vader en opa. 
Moge hij rusten in vrede. 
Maria, Moeder van de heilige Rozenkrans, wees 
zijn en onze voorspraak. 

Voor uw belangstelling en medeleven betoond 
na het overlijden van onze zorgzame vader, 
schoonvader. groot- en overgrootvader, betui
gen wij U onze oprechte dank . 

Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkind. 




