
Nu weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt 
en buig mij voor Uw Majesteit. 



Dankbare herinnering aan 

BERNARDUS JOHANNES HORSTHUIS 

echtgenoot van 
Anna Theresia Veldscholten. 

Hij werd geboren te Lattrop op 23 februari 
1912 en hij overleed aldaar op 72 jarige 

leeftijd, voorzien van de Sacramenten der 
Zieken, op 29 april 1984. 

Op 3 mei d.a.v. hebben wij de Uitvaartdienst 
gevierd in de kerk te Lattrop, waarna we 
zijn lichaam te ruste hebben gelegd op het 

parochiekerkhof. 

Het is een lange kruisweg geweest voor Ber
nard, maar ook voor zijn vrouw en kinde
ren, die maandenlang hebben moeten leven 
met een ernstig zieke vader in hun midden. 
Toen hij eenmaal voelde, dat er voor hem 
geen genezin~ meer mogelijk was, heeft hij 
dit als gelovig mens, zoals hij altijd is ge
weest, aanvaard uit de hand van God en in 
stilte heeft hij dit verwerkt. Het is begrijpe
lijk dat hem dit zwaar is gevallen, al sprak 
hij er weinig over. Des te meer zal hij in die 
laatste maanden hebben nagedacht over z'n 
leven en gebeden tot God. Hij wilde het 
liefst sterven temidden van zijn gezin, zijn 
vrouw en kinderen, voor wie hij een goede 
man en zorgzame vader is geweest. 
Hij was geen man van veel woorden maar 
van trouwe plichtsbetrachting jegens God 

en zijn gezin. Trouw heeft hij ook zijn werk 
verricht in dienst van de gemeenschap. Ja
renlang, tot aan zijn pensioen toe, was hij 
straatwerker bij de provincie. Daardoor had 
hij veel kon takt met mensen en kende ieder
een hem. Op een gezellige manier kon hij 
zowel thuis als op het werk over van alles 
meepraten. Hij was tevreden met wat hij 
had en streefde niet naar meer. Tevreden 
met zijn vrouw, met wie hij 28 jaar was ge
trouwd, met de zes kinderen die uit dit hu
welijk werden geboren, tevreden met zijn 
werk, zijn hobbies ook, want hij hield van 
knutselen en tuinieren en van sport. 
Hij voelde zich gelukkig met dit alles. 
Helaas is er aan dit geluk te snel een einde 
gekomen. In het najaar was hij nog krachtig 
en gezond. Wie rekent dan op zo'n snelle 
aftakeling van het lichaam? 
Hij heeft in zijn geloof en christelijke le
venspraktijk d1;1 kracht gevonden om dit 
kruis te dragen. Mogen ook zijn vrouw en 
kinderen in datzelfde geloof dit verlies trach
ten te aanvaarden. Dat hij bij God het loon 
mag ontvangen voor zijn geloof, zijn liefde 
en trouw. 

Voor uw blijken van belangstelling bij het 
overlijden van vader, danken wij U allen 
hartelijk. 

A.Th. Horsthuis - Veldscholten 
en kinderen. 


