


In dankbare herinnering aan onze 
broer , zwager en oom 
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Veldhuis 

Jan werd geboren op 29 november 1928 aan 
de Wolfkaterweg te Beckum. 
Toch nog onverwachts overleed hij thuis, om
ringd door zijn huisgenoten, op zaterdag-
middag 22 juni 1996. · 

Jan is niet meer bij ons. De laatste weken 
ging zijn gezondheid hard achteruit en werd 
het leven een lijdensweg. Op dinsdag 11 juni 
ontving hij daarom het sacrament der zieken. 
Toch vocht hij hard om bij ons te blijven, 
want er was nog veel waar zijn belangstelling 
naar uitging . 

Jan hield van het leven en hij genoot van 
alles wat er groeide en bloeide, met name 
rondom zijn eigen huis, dat zo belangrijk voor 
hem was. Het huis waarin hij werd geboren 
en waar hij na het overlijden van beide ouders 
met zijn zus Annie bleef wonen. Veel tijd 
bracht hij door in de tuin rondom het erf, 
alles tot in de puntjes verzorgend . 

Zijn leven heeft altijd in dienst gestaan van 
de ander. Zijn beste jaren gaf hij aan de ver
zorging en begeleiding van zijn beide ouders 
en zus. · 
Ruim 40 jaar heeft hij bij Texoprint in Boekelo 
gewerkt , waarvan de laatste jaren als heftruck
chauffeur. 

Jan was een man met veel talenten, die hij 
geheel zelf ontwikkelde. Hij kon prachtig 

zingen, hetgeen hij graag tijdens de kerk
diensten deed . Ook was hij .in Beckum en 
daarbuiten bekend om het feit dat hij klokken 
repareerde . Hij vroeg hiervoor slechts een 
vrije gift. Velen konden bij hem terecht als er 
iets stuk was, want hij had een groot tech
nisch inzicht op allerlei gebied . 

Toen hij voelde dat het met zijn gezondheid 
minder werd vroeg hij in 1992 zijn nichtje en 
haar man om bij hem te komen wonen , het
geen geschiedde. Het gaf hem rust en hij 
genoot van het feit dat hij in de jaren daarna 
''Opa-Jan" werd . Ook de jarenlange hulp en 
kameraadschap van Sien stelde hij zeer O,P 
prijs. Ook Mollie, zijn hondje, gaf hem veel 
gezelligheid . 

Jan was een man die graag tussen de men
sen was. Hij was gastvrij en hij had het liefst 
dat de mensen bij hem kwamen. Vooral de 
laatste weken vond hij het fijn de mensen die 
hem nabij waren om zich heen te hebben. 
Jan was een gelovig man en wij hopen op
recht dat hij nu weer samen is met zijn 
ouders en de broer en zussen die hem voor
gingen. 

iedereen die ons in de laatste dagen tor • 
steun en hulp waren zeggen wij heel harte
lijk dank ! 
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