
Sterven is 
je hand uitsteken 
naar God en weten dat 
Zijn hand klaar staat 
om je op te vangen. 



t 
In dankbaarheid denken we teru g aan 

Gerhardus Johannes 
Alfonsus Veldhuis 
echtgenoot van 
Geertruida Hendrika Maria Wolters 

Hij werd op 12 februar i 1918 te Haaksbergen 
geboren. Na het sacrament van de zieken 
ontvangen te hebben is hij op Goede Vrijdag , 
20 apri l 1984, te Haaksbergen over leden . Met 
de viering van de Eucharistie namen we af
scheid van hem op woensdag 25 apr i l d.a.v. 
waarna we hem begraven hebben op het 
kerkhof van de Bonifatiusparochie te Haaks
bergen . 

Gedurende eèn langere t ijd was hij al ziek 
en wist hij dat zijn levense inde er mee ge
moeid was. Ze lf had hij heel duidelijk aan
gegeven dat hij vóór het paasfeest zou ster
ven, wat ook gebeurd is. Op de sterfdag 
van de Heer werd hij uit zijn benauwenissen 
verlost en mocht hij delen in het leven van 
de Heer. Bijna 28 jaar had hij samen met 
zijn vrouw li ef en leed gedeeld en gewerkt 
en gezorgd voor elkaars we lzijn en geluk. 
Zelf had hij geen kinderen, maar we l twee 
pleegk ind eren die hij beschouwde a ls zijn 
eigen kinderen. Voor hen . wilde hij altijd een 
echte vader zijn. Hij was een huiselijk type; 
was bereid overal de he lpende hand te 
bieden ; hi eld van gezelligheid en draagde 
er zelf ook toe bij door zijn bepaa lde manier 
van humor en zijn vrolijk karakter. Ook was 
hij een vredelievend mens. Hij had wei nig 
nodig voor zichzelf , maar gaf liever weg. 
Nooit hoorde men hem klagen over zijn ziek 
zijn. Moedig heeft hij dit gedragen en aan-

vaard als gelovig mens. Op goede vrijdag 
was het vol bracht toen hij tegen de avond 
van ons heen ging om voor alti jd te delen 
in het eeuwig geluk. Dat hij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven en be lang
ste lling bij het afsche id van mijn man , onze 
vader en opa zeggen wij u onze oprechte en 
harte lijke dank. 

G. A. M. Veldhuis -Wolters 
Ria en Bennie 
en klei nki nderen 

Haaksbergen , apr il 1984 


