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In het jaar 1944 op den 6en October 
ontsliep enkele uren na den bom
inslag, nog voorzien van de H.H. 
Sacramenten der stervenden, in zijn 
Heer in het R. K. Ziekenhuis te 

Hengelo 

ARNOLDUS JOHANNES 
ANTONIUS VELTHUIS. 

Hij werd geboren te Hengelo 28 Januari 1920. 
Zijn lichaam rust nu aldaar in het massagraf 
op het R. K. Kerkhof sedert Il October 1944. 

De overledene is hd slachtoffer geworden 
van het wrecde oorlogsgeweld, dat Hengelo 
heelt getroffen. Plotseling rukte de dood hem 
weg uit het leven. Toch was hij steeds voor
bereid op de komst van Chrisius voor het 
oordeel. Nog op den dag van zijn sterven, op 
den eersten Vrij,tai:, had hij zich gevoed met 
het Lichaam des Heeren, dat hem een onder
pand was van eeuwig leven en glorievolle 
verrij1.cnis. Christus zelf immers had hclonfd: 
• Ik ben het levend Brood, dat uit den hemel 
is neergedaald. Als iemand van dit Brood eet, 
zal hij leven in ecu\\ igheid -en het BroTid, dat 
Ik zal i.:even, is miin Vlecsch voor het leven rnn 
de wereld .... \\/ie mijn Vleesch eet en mijn 
Bloed drinkt, heeft eeuw ii.: leven: en Ik zal hem 
teil leven wekken op den jongsten dag." (Jo. 6.) 

Lieve Ouders, Broers en Zuster, in deze hoop 
heb ik mijn aardsch leven aan den Schepper 
teruggeschonken. Ik beveel mij aan in uw ge
hetlen en goede werken. En gij vooral, tleerbroer 
in het verre missieland, gedenk miJner in Uw 
H. Mis, wanneer gij <lil droeve bericht hebt 
ontvangen. Zooals ik bij leven voor de Missie 
heb geijverd, zoo zal ik ook vanuit den hemd 
uw missiewerk blijven steunen. 

ll. Thcrcsia, hid voor ons. 
Mijn trouwe vrienden, vergeet mij niet in 

uw gebeden. 

In het jaar onzes Heeren 1944, op 
den eersten Vrijdag 6 Oct. went 

ALBERTUS CHRISTIAAN 
JOSEPH VEL THUIS, t voorzien van het H. Oliesel, tegelijk 

met zijn broer Arnold, tengevolge 
van een bominslag plotseling uil het leven 
weggerukt. tlij werd geboren te Hengelo 30 
Maart 1918 en zijn lich;,am werd op 11 October 
tezamen met andere slachtoffers in het massa
garl op het R.K. Kerkhof van zijn geboorteplaats 
ter ruste gelegd, waar hij met de zekerheid des 

gcloofs de opstandini: verwacht. 

Blij en zonnig was de dag begonnen, maar 
plotseling greep de dood naar hem. Roemt 
niet op dtn dag van morgen, want ge weet 
niet wat die dag U brengen zal. •s Morgens 
nog J.!esterkt door de het kostbaar Lichaam 
en Bloed van Christus ondernam hij 'smid
dags veilig de groote reis naar het andere 
leven . 

Dierhare Ouders, Broers en Zuster, Gods 
plannen zijn niet de onze; hoe i.:ehecl anders 
hadd~n wij ons alles voorgesteld, maar God 
wilde mij nu reeds i.:etukkig in den hemel. 
Treurt niet om mij, Gods H. Wil geschiede. 

En gij, mijn Priesterbroer, vergeet mij niet, 
wanneer ge in het verre missieland staat aan 
het altaar des Heeren. 

Ook gij mijn ,riendcn, ,·ergeet mij niet in 
uw gebeden en denkt steeds aan mijn voor
beeld en levenseinde. 

Wreed was de scheiding, maar i,:elukkig zal 
het weerzien zijn in den hemel. 

Zijn ziel leve met Gods uitverkorenen in 
vrede. 

ONZE \'AD~. - \\'EES GEGROET. 




