
Wi!t on uw gebeden blijven gedenken 

JOHANNES BERNARDUS VELTHUIS 
die geboren werd op een boerderij te Buurse 
11 aprtl 1926. Nooit ziek geweest werd hij door 
een hartonfaoct getroffen donderdag 31 juli 1975. 
Alles leeK zich mooi te herstellen, totdat zondag. 
morgen 10 augustus om 6.30 uur een nieuw in· 
farct zich openbaarde. De dokter probeerde wat 
mogelijk was. Het H. Oliesel werd nog toege
diend. 
Jammer, dat .,onze" Velthuos zo vroeg werd op· 
geroepen door de Heer. 
Zijn dierbare vrouw en de twee meisjes en vier 
jongens konden Pa nog niet missen. Hij kon hun 
nog veel vertellen en leren. 
Hij was in lndiê geweest. Had daarna allerlei 
cursussen en opleidingen gevolgd. 
Vasthoudend. diep ernstig werkte hij zich overal 
in: de studie. het gezin dat hij bijna 17 jaar 
vormde met ALEIDA PETRONELLA JANSEN. 
De zaak. Ervaring in Vilsteren en daarna 11 jaar 
Losser. 
Hij was een zeer gezien direkteur van de C.A.V.V . 
en bestuurslid (penningmeester) van de A.B.T.B. 
Daar kon hij zich uitleven om zijn idealen in 
dienst te stellen van zijn geliefde boeren. Hij wil· 
de vooruit. Hij wilde meer. 
Praten kon hij met veel overtuiging en nadruk. 
Hij schuwde de arbeid niet. 
Zijn geloof was hem heilig. Zijn e,~en woorden : 
.,Dat zou je misschien niet denken ', 
Hij was zaterdagavond zo opgewekt en zondav· 
morgen zeer blij en voelde zich prettig . . ,,Kom·. 
De mensheid werd stil. God sprak. 
Woensdagmorgen 13 augustus 1975 hebben fa. 
milie, relaties en vrienden Johan begraven op 
het r.k. kerkhof van de Maria Geboorteparochie 
te Losser. 
Heer, laat zijn voorbeeld in onze herinnering blij· 
ven en geeft U hem de eeuwige rust. 

Druk: de Lange . Losser 

Voor uw blijk van medele•,en bij het heengaan 
van mijn lieve echtgenoot en onze zorgzame va· 
der, en de laatste eer aan hem betoond, was 
voor ons een steun en een troost. 
WiJ zijn u hiervoor zeer dankbaar. 
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