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Hij was voor ons: 
een kameraad en echtgenoot, 
een vriend en vader, 
een speelmakker en opa. 
Maar bovenal een goed mens. 

Een fijne en dankbare herinnering aan 

Bernard Oude Veldhuis 

Hij werd op 24 februari 1915 in Zuid-Berghuizen 
geboren. Na een leven vol liefde en zorg voor 
velen is hij , voorzien van het Sacrament van de 
Zieken, op 6 juli 2000 in Oldenzaal overleden. 
Wij hadden hem voor het laatst in ons midden tij
dens de uitvaartviering in de parochiekerk van de 
H. Drieëenheid op 11 juli , waarna we hem hebben 
begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij in zijn 
leven voor ons betekend heeft, moeten we nu 
afscheid nemen van een lieve man, vader en opa. 

Hij heeft in zijn leven geleerd wat werken is. Thuis, 
op zijn boerderijtje, maar ook in ploegen bij Gelder
man. Onvermoeibaar stond hij klaar voor zijn ge
zin en niets was hem teveel. 
Toen hij stopte met werken vond hij een grote hob
by in de aanleg en ontwikkeling van de camping in 
Weerselo. Jarenlang heeft hij er met veel plezier 
gewerkt en de vaste gasten kenden 'opa van de 
camping' allemaal. Het was zijn lust en zijn leven. 

2,5 jaar geleden werd hij getroffen door een her
senbloeding, waardoor hij veranderde in een man 
die van anderen afhankelijk was. Door hard te 
vechten aan zijn herstel kreeg hij het voor elkaar 
om met zijn vrouw samen te blijven in de Molen
kamp. 
Daar heeft hij het ontzettend naar zijn zin gehad 
en hij was dankbaar voor de goede verzorging, al 
liet hij dat niet altijd aan iedereen blijken. Hij was 
door zijn ziekte veranderd en mensen die om hem 
heen stonden konden dat merken: meer oog voor 
detail, meer afhankelijk van anderen, maar ook 
gevoeliger dan voorheen. . 
Afgelopen week werd hij opnieuw getroffen door 
een beroerte. Hij voelde zijn einde aankomen en 
heeft daar ook met zijn gezin over gepraat. Zo is 
hij in alle rust , temidden van zijn gezin , overleden. 
We mogen erop vertrouwen dat hij nu op een 
plaats is waar hij nooit meer ziek zal worden en 
voor altijd gelukkig is. Wat ons rest zijn herinnerin
gen aan hoe hij was, verhalen waarin hij onder ons 
blijft leven. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor al uw blijken van belangstelling en meeleven 
tijdens de afgelopen dagen willen we u hartelijk 
bedanken. 

M. Oude Veldhuis-Schasfoort 
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 


