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In dankbare herinnering aan 

JOHANNES ANTONIUS VELDHUIS 
echtgenoot van 

EUPHEMIA ALEIDA RAATGERINK 

Hij werd geboren op 25 januari 1918 te Weer
selo. Na een kortstondig ziekbed overleed hij 
op 16 mei 1979 in het ziekenhuis te Oldenzaal, 
voorzien van het heilig sacrament der zieken. 
Op 19 mei d.a.v. werd zijn lichaam te ruste ge-

legd op het r. k. kerkhof in zijn woonplaats 
Denekamp. 

Het valt ons zwaar nu al afscheid te moeten 
nemen van hem, die in zijn leven een voorbeeld 
was voor allen die hem kenden. Zijn kracht en 
toev lucht vond hij in God, in Wie hij volledig 
vertrouwen had gesteld. Zijn bidden en werken 
waren in zijn leven tot een echte harmonie uit
gegroeid, een fijne mens, een man om van te 
houden. Eenvoudig en oprecht ging hij met ie
dereen om; zo bezat hij talrijke vrienden . Ver
standig en fijngevoelig bekeek hij het leven en 
vastberaden volgde hij zijn weg. 
De natuur, waarin hij vaak verbleef, gaf hem 
vee l vreugde en ontspanning. 
Zijn levensopdracht heeft hij vervuld, nauwge
zet en met kennis van zaken, maar ook in diep 
geloof en opvallende trouw. Hij zocht nooit 
zichzelf maar zijn medemens, en nuchter en wel
overwogen stond hij iedereen bij in woord en 
daad. Bovenal was hij een zorgzame echtge
noot en liefdevolle vader. Hij was een onmis
bare steun in het wel en wee van elke dag, die 
met volle inzet van zijn persoon ons allen de 
weg wees en alles voor ons over had. 
Bij de droefheid over dit verlies troost ons de 
gedachte dat hij in geloof is overgegaan naar 
het eeuwige leven bij God , de Heer van leven 
en dood. 

Mijn lieve vrouw en kinderen, ik dank jullie 
van harte voor alle zorg en liefde voor mij . 
Ook dank ik mijn familie, vrienden en kennis
sen voor uw goedheid en vriendschap. Ik ben 
van u heengegaan, maar bewaart mij in uw ge
bed en herinnering. 

Vader, we kennen je niet anders dan een zorg
z.aam en diepgelovig mens. We hadden ons 
geen betere man en vader kunnen wensen. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor uw blijken van medeleven bij het over
lijden en de begrafenis, betuigen wij onze op
rechte dank. 

Denekamp, mei 1979 
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Familie Veldhuis 


