
Aanschouwd hebben mijn 
ogen Uw Heil, dat Gij 

bereid hebt voor het 
aanschijn aller volken. 
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Dankbaar gedenken wij mijn lieve man 
en zorgzame vader 

ANTONIUS JOHANNES VELDHUIS 

echtgenoot van 

GEERTRUIDA ANNA MARIA GIES 

Hij werd op 11 juni 1924 te Beckum gebo
ren_ Plotseling is hij van ons heengegaan , 
voorzien van het H. Sacrament van de Zie
ken, in de morgen van 11 september 1980. 
We nemen afscheid van hem op zaterdag 
13 september tijdens de eucharistievie
ring, waarna we zijn lichaam voorgoed te 
ruste leggen op het parochiekerkhof in 
Beckum. 

We zijn diep bedroefd, nu wij zo plotseling 
afscheid moeten nemen van m ijn dierbare 
man en vader. Nooit was hij ziek geweest, 
totdat hij 6 weken geleden onverwachts naar 
het ziekenhuis ging. Toch hadden we alle 
hoop dat hij gauw weer beter zou worden , 
al voelde hij zich nog niet helemaal goed. 
We 
waren mét hem blij dat hij het ziekenhuis 
weer mocht verlaten. 
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En nu staan wij ineens voor zijn sterven_ We 
kunnen het ons maar moeilijk voorstellen en 
zullen hem heel erg missen. Hij was voor ons 
zo'n goede man en vader, die hard werkte 
voor zijn gezin_ Steeds stond hij klaar om 
anderen te helpen. Van zijn leven straalde 
een grote rust uit, al was hij steeds bezig met 
zijn werk als electr iciën of thuis in de tu in 
of met auto's. Hij hield geweldig van de 
techniek . 
Al valt het ons zwaar om van hem afscheid 
te nemen, we denken met veel liefde en een 
dankbaar hart terug aan de fijne 18 jaren 
van ons huwelijk en de vele jaren daarvoor. 
Het zijn onvergetelijke jaren geweest. In ons 
verdriet kunnen we niets anders doen dan 
hem aanbevelen bij God. Wij geloven dat 
God hem nu opgenomen heeft in zijn 
Koninkrijk als een goede en getrouwe 
dienstknecht en dat hij nu voor altijd mag 
leven in rust en eeuwig geluk. Hij zal, zo ver
trouwen wij. daar bij God voor ons om 
steun en kracht vragen. 

Allen die met ons meegeleefd hebben en tot 
steun waren in de dagen van ziekte en ster
ven van mijn man en onze vader, zeggen wij 
heel hartelijk dank. 

G.A.M. Veldhuis - Gies 
Herber t . 


