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Een dankbare herinnering aan 
mijn man, onze vader en opa 

Henricus Johannes Velthof 

Hij werd geboren op 19 januari 1918 te Albergen. Hij 
trad in het huwelijk op 21 juni 1950 met Henrica Hof
huis. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren. Hij 
werd plotseling ziek en na bijna twee weken tussen 
hoop en vrees te hebben geleefd, is hij op 24 februari 
1999 rustig ingeslapen in het bijzijn van mam en de 
kinderen. Op 1 maart hebben we afscheid van hem 
genomen tijdens de Eucharistieviering in de St. Jozef
kerk te Almelo en hem daarna te ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof te Almelo. 

Al op jonge leeftijd verloor hij zijn ouders en werd hij 
opgevoed door zijn broer en schoonzus in het 'Ge
ziet" in Albergen. In de oorlogsjaren heeft hij nood
gedwongen drie jaar in Duitsland gewerkt. Ondanks 
die moeilijke omstandigheden heeft hij het daar toch 
goed gehad en heeft hij vrienden gemaakt. 
Zo was hij ten voeten uit, altijd het goede in de men
sen zoeken, altijd een praatje en altijd vrienden ma
ken. Hij hield van het buitenleven, de natuur en zijn 
tuin. Regelmatig was je hem kwijt, maar dan kon je 

hem geheid vinden in zijn moestuin, samen met zijn 
hondje. Vele uren en dagen kon hij daar doorbrengen 
en de tuin was nooit groot genoeg. Omwille van de 
hoeveelheid werk, moest de tuin elk jaar kleiner wor
den, maar steeds smokkelde hij er een paar meter 
bij. Z'n grootste zorg was dat mam en de kinderen 
voldoende (onbespoten) groente kregen. Niet alleen 
vers geplukt, maar ook schoongemaakt en gesneden. 
Het liefst wi lde hij dit allemaal zelf doen, alleen mam 
mocht hem daarbij helpen. 
Hij vond het belangrijk om niemand tot last te zijn. 
Dit was ook al zo in zijn arbeidsjaren bij wasserij 
Farwick en bij Texas lnstruments. Vroeger ging hij met 
zijn gezin op mooie lentedagen fietsen in de mooie 
Twentse natuur. Koffie, broodjes, alles werd meege
nomen en improviseren kon hij als de beste. Er wer
den aardappeltjes gebakken en als het toch ging re
genen had hij altijd een plastic zeiltje in de fietstas. 
Hij heeft geleefd als een gelovig, goed en eenvoudig 
mens. Hij was tevreden met zijn leven en genoot als 
mam en de kinderen gelukkig waren. En wat was hij 
trots op zijn elf kleinkinderen. Dat vond hij veel be
langrijker dan materiele zaken. 
De herinneringen aan hem zijn goed en fijn en zo zal 
hij verder leven in de harten van velen. 

Dag lieve pap. 

Hartelijk dank voor uw getoonje medeleven m welke 
vorm dan ook. 

H.J. Velthof-Hofhuis 
kinderen en kleinkinderen 




