


Dankbaar herdenken wij 

Herman Jozef Veldhuis 
echtgenoot van 
Geertruida Helena Bernarda Busschers 

Dank u wel, dat u aan ons gedacht hebt 
tijdens de z iekte en bij het overlijden van 
mijn lieve man en onze zorgzame vader. 

Fam. Veldhuis 

Hij werd gebèren te Haaksbergen op 2 mei 
1925. Door het Sakrament van de Doop werd 
hij opgenomen in de gemeenschap van Chris
tus. In "de Stadsmaten" te Enschede, waar 
hij lange tijd moest verbli jven, ontving hij 
het Sakrament van de Zieken . Op 12 juni 
1985 st ierf hij in zijn huis te Haaksbergen . 

Zijn leven kunnen we in een paar woorden 
samenvatten: diep gelov ig, eenvoudig, recht
vaardig en vooral behu lpzaam . Hij leefde 
voor zijn gezin . Niets was voor hem teveel 
voor het geluk van zijn vrouw en kinderen. 
Weelde of luxe hoefde van hem niet. Hij was 
rijk met de goede band met elkaar . Hij was 
graag thuis , behalve als hij iemand helpen 
kon. Dan stapte hij in zijn auto en reed hij 
vele kilometers voor de kinderen in de buurt, 
zijn voetbalclub of anderen, die geen ver
voer hadden. Zo vulde hij zijn leven in 
dienstbaarheid . 

Zijn lichaam was zwak: zijn geest bleef sterk. 
Hij heeft ervaren, wat het zeggen wi l een 
kru is te moeten dragen. Tot het einde toe 
bleef hij vechten voor het leven. Toen hij 
zag, dat het niet meer ging, wilde hij sterven 
bij degenen, met wie hij het leven had ge
gedeeld. 

Als je goed geleefd hebt, hoef je niet bang 
te zijn om te sterven. Het was moeilijk voor 
hem om afscheid te nemen, maar hij was niet 
bang om te sterven, omdat hij geloofde in 
het leven. Vooral dat geloc'f heeft hij ons 
meegegeven . Daarom hebben we op 15 juni 
afscheid van hem genomen tijdens een Eucha
ristievie ri ng in de Pancratius-kerk in de over
tuiging, dat hij nu voorgoed leeft in de vrede 
van de verrezen Heer. Zijn I ic haam hebben 
we te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te 
Haaksbergen. 


