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Dankbaar willen wij gedenken onze vader en opa 

Hendrikus Gerhardus ten Veldhuis 

weduwnaar van Johanna Christina Vollenbroek 

* 13 oktober 1920 
te Oldenzaal 

t 30 oktober 1997 
te Ootmarsum 

Wij hebben afscheid van Hennie genomen op 3 
november in de St. Antoniuskerk en hem daarna 
begeleid naar zijn laatste rustplaats. 

Sterven doe je niet ineens, 
maar af en toe een beetje 
en alle beetjes die je stie1f, 
't is vreemd, maar die vergeet je. 

Vader, 

We zagen het aankomen. Het kon zo gewoon niet 
goed gaan. Maar toch, zo ineens geen woorden 
meer .. is voor ons moeilijk te 'verteren'. 
Het lijkt of je de laatste jaren langzaam maar zeker 
uit dit leven bent weggegleden. Het was of de boog 
van jouw leven al voltooid was, terwijl er nog dagen 
bleven komen. Je voelde je vaak eenzaam, alleen en 

op jezelf teruggeworpen. Het deed je vaak pijn, 
want je was juist zo graag onder de mensen. 
Naast alle schaduw is er in je leven gelukkig ook 
veel licht geweest. Samen met moeder, heeft hij als 
schilder altijd hard voor ons gewerkt. Hij verstond 
z'n vak en deed met liefde z'n werk. 's Avonds kwam 
hij altijd fluitend thuis. Een vriendel ijke, vaak 
vrolijke en joviale man, met een sterke vrouw, als 
drijvende kracht aan zijn zijde. Samen was het vaak 
heel gezellig en werd er als gezin genoten van de 
vele kleine goede dingen des levens. 
Hennie was er de man niet naar om stil te staan bij 
wat geweest is. Hij koos graag voor het gemak en 
keek uit naar mooie dingen die nog zouden komen. 
Het volgende potverteren .. het Ceciliafeest..een 
koorreis naar Rome, Hennie kon zich er intens op 
verheugen. Meer dan 50 jaar trouw en betrokken 
lid van het St. Antoniuskoor..Hennie ging ervoor. 
De ziekte en het heengaan van zijn vrouw hebben 
hem diep geraakt. 
Zijn stut en steun viel weg en daarmee de vaste 
grond onder zijn voeten. Langzaam begon hij weg 
te zakken tot geen helpende hand meer kon baten. 
Vader, rust in vrede en bedankt voor alle goede 
dingen, die we met je hebben mogen beleven. 

Voor al uw blijken van belangstelling en meeleven 
danken wij u van harte. 

Fam. ten Veldhuis. 


