
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



In dankbare herinnering aan 

BERNARDUS ANTONIUS GEORGIUS 
VEL THUIS 

echtgenoot van 

Maria Geertruida Elisabeth Swennenhuis 

Geboren 24 april 1930 te Losser; door de 
doop opnieuw geboren in Jezus Christus; 
overleden 11 juni 1984 te Enschede en na 
de Eucharistieviering in de St. Anton iuskerk 
te Oldenzaal op 15 juni begraven op het 
kerkhof te Oldenzaal. 

"Ons leven breekt af als een droom in de 
ochtend, kortstondig is het als gras op 
het veld". (ps. 90) 

Totaal onverwacht is hij gestorven. Er zijn 
geen woorden die het ons zeggen hoe we 
hem zullen missen, allemaal. 
Dit sterven is zo moeilijk te verwerken. Zijn 
leven was ons allen zoveel waard. Hij was 
een van hen die zichzelf te weinig sparen. 
Vol energ ie en altijd aktief. In de eerste 
plaats voor zijn gezin, waarvoor hij alles 
wilde zijn. Ook voor anderen heeft deze 
sympathieke man steeds klaar gestaan ; 
jaren achtereen heeft hij bijvoorbeeld als 
bestuurder en jeugdleider zich voor jong 
en oud ingezet in de sport van het kloot
schieten. Ook op het werk was hij 'n voor
beeld van werklust en nauwgezetheid. Een 

man bij wie werkelijk opging : een man een 
man, een woord een woord. 
Hij werkte graag op het land en in de 
tuin, zeker ook vanwege zijn liefde voor 
het mooie en wonderlijke in de natuur. 
En handig als hij was in het verrichten 
van allerlei klusjes, bewees hij velen kleine 
en grote diensten. 
Maar ... ook al zit je nog vol plannen, wie 
kan zijn leven met één dag verlengen? En 
hier raken wij het mysterie van dood en 
leven; hier blijkt opnieuw dat Gods wegen 
voorrangswegen zijn. 
Hoe moeilijk het misschien is, nu vooral, 
wij willen vasthouden aan ons geloof, het 
geloof waaruit hij altijd heeft geleefd als 
een trouw lid van de kerk waarin hij werd 
gedoopt. Dat hij nu leve in de heerlijkheid 
van God. Dat bidden wij hem toe. 

Hij ruste in vrede. 

Voor de vele blijken van medeleven onder
vonden na het overlijden van mijn lieve 
man, en onze onvergetelijke vader zeggen 
wij U hartelijk dank. 

M. G. E. Velthuis - Swennenhuis 
en kinderen 

Oldenzaal, juni 1984 


