
Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank U, o God, voor al wat leefl. 



Rust nu maar uit, je hebt je strijd 
gestreden. 

Je hebt het als een moedige man 
gedaan; 

Wie kan begrijpen, wat je al hebt geleden, 
Wie kan het voelen, wat jij ,af hebt 

doorstaan. 
Rust nu maar uit ! 

Met dankbaarheid en liefde denken we 
terug aan mijn man en onze vader 

FRANS VEL THUIS 

echtgenoot van 

Suze Wermelink 

Hij werd geboren op 6 juli 1935 in Beu
ningen. Gesterkt door het Sacrament der 
Z ieken overleed hij aldaar op 22 augustus 
1983. Op vrijdag 26 augustus d.a.v. werd 
zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd 
op het R.K. Kerkhof te Beuningen. 

Steeds heeft hij geprobeerd zijn leven ten 
volle te leven. Zijn jeugd en opvoeding 
waren door hun tijd bepaald, maar aan zijn 
verbondenheid met thuis heeft hij intense 
vreugde mogen beleven. Zijn verantwoorde
lijkheidsgevoel en enthousiasme voor zijn 
werk namen een grote plaats in in zijn 
leven. Hij hield van Gods schepping en 
was er altijd dankbaar voor dat hij ge-

nieten kon van de natuur om hem heen. 
De laatste maanden waren zwaar, doch hij 
aanvaardde zijn ziekte met de hulp en de 
kracht van zijn sterke geloof in God. Wij 
wisten dat dit afscheid onvermijdel ijk zou 
zijn, maar hijzelf was degene die ons 
bemoedigde met zijn bl ij en opgewekt 
karakter, met zijn diepe liefde en belang
stelling voor iedereen. Daardoor heeft hij 
zoveel voor moeder en ons en voor zijn 
omgeving kunnen betekenen. Wij zullen 
hem altijd dankbaar zijn voor zijn liefde 
en zorg en alle inspanning voor ons. En 
wij bidden dat hij b ij God de vrede en de 
vreugde voor altijd zal vinden. Wij willen 
proberen aan hem een voorbeeld te ne
men wat betreft zijn goedheid en om net 
als hij een steun en hulp en toeverlaat te 
zijn voor anderen. Gesteund door de 
kracht van God zullen wij samen met 
moeder dit verlies en ons verdriet kunnen 
dragen. 

Graag willen wij iedereen danken voor de 
belangstelling en de hulp tijdens de ziekte 
en na het overl ijden van onze l ieve man 
en vader. Voor hem en voor ons is dit een 
grote steun geweest. 

Suze Velthuis - Wermelink 
en kinderen 

Beuningen, augustus 1983 


