


Een vrome nagedachtenis aan 

BERNARDUS HERMANUS VELTHUIS 
echtgenoot van 

GEERTRUIDA BRAAKHUIS 
Hij werd geboren 2 3 april 1911 te Beuningen, voorzien 
van het Sacrament der zieken overleed hij 7 maart 
1974 in het r.k. ziekenhuis teOldenzaal. Zijn lichaam 
hebben wij Il maart d.a.v. te ruste gelegd in het pa
roch ieel kerkhof te Denekamp, waar het de Verrijze
nis wacht . 

,,Mogen de Engelen u begeleiden naar het Paradijs, 
dat bij uw aankomst daar de martelaren u opnemen 
en brengen naar de heilige stad van het hemelse Je
ruzalem en moogt ge daar de eeuwige rust genieten 
in vrede". 

Zo hebben wij gebeden bij de laatste gang van 
onze geliefde echtgenoot en vader naar de kerk, toen 
wij afsche id van hem moesten nemen. 

Wij zijn bedroefd om het heengaan van onze lieve 
man en vader uit deze wereld . Wij hadden hem nog 
zo nodig en hijzelf had nog zoveel voor ons willen 
doen. Hard werken en zich geheel inzetten voor het 
~oede kenmerkten hem, van jongsaf aan; Het ziek zijn 
van de laatste jaren viel hem daarom dubbel zwaar. 
En toen wij hoopten dat menselijke kunde hem ver
lichting en bij ons thuis zou brengen, werd hij plot
seling opgeroepen naar het hemels Vaderhuis. Het 
valt ons zwaar om te kunnen zeggen : ,.Uw Wil ge
schiede"; en God zal daar begrip voor hebben . 

Naast de droefheid is er ook de herinnering aan 
een goede en fijne mens die wij in ons midden heb
ben gehad; het geeft voldoening terug te kunnen 
zien op een welbesteed leven, op iemand die gewoe
kerd heeft met zijn talenten en al zijn krachten gege
ven heeft tot welzijn van anderen. In deze herinne
ring zal hij bij ons blijven voortleven; wij zijn God 
dankbaar tenslotte voor het goede dat wij van hem 
ontvingen. Wij mogen ons ook troosten met de gelo
vige overtuiging dat hij nu verder leeft bij God; wij 

weten dat de dood het einde is van aards leven, maar 
tegelijk de doorgang naar eeuwig leven bij God ; daar 
heeft onze man en vader de beloning van zijn leven 
hier al gevonden, daar wacht hij op ons om eens weer 
samen te zijn. 

Mijne dierbaren, bewaart het goede dat ik jullie heb 
voorgeleefd, in trouw aan God en medemens; Ons 
afscheid is maar tijdelijk. Dat is mijn laatste boodschap. 

Heer, geef hem de eeuwige rust in Uw vrede. 

Voor Uw deelneming, ondervonden na het 

overlijden van onze beminde echtgenoot, va

der, behuwdvader en opa betuigen wij U 

onze hartelijke dank. 

Denekamp, maart 19 7 4. 
Lange Voor 14 

FAMILIE VELTHUIS 

J. Benneker, Koster, Denekamp. 


