
Blijf met liefde denken aan mijn leven en 
mijn - naam 

GERHARDUS JOHANNES VELTHUIS 

echtgenoot van 

Gesina Hendrika Antonia Steghuis 

Get;>oren op 27 december 1932 in Losser. 
Na het ontvangen van het Sacrament van 
de Z ieken overleden in Oldenzaal op 
11 augustus 1975. Na de viering van de 
Euchari stie op 15 augustus heeft de cre
matie plaats gevonden in Usselo. 

Voor het leven werd ik geboren. En steeds 
heb ik geprobeerd mijn leven ten volle 
te leven . Mijn jeugd en mijn opvoeding 
waren door hun tijd bepaald , maar aan 
mijn verbondenheid met thuis en met 
vrienden heb ik intense vreugde mogen 
beleven. Mijn verantwoordelijkheidsgevoel 
voor mijn werk en mijn enthousiasme voor 
het werk zelf namen een grote plaats in 
in mijn leven. Mijn ontspanning vond ik 
daarna weer bij de brandweer, bij het 
jagen en bij het zomerhuisje midden in 
de natuur. 
In mijn huwelijk en in mijn gezin heb ik 
mijn d iepste geluk en geborgenheid ge
vonden. Des te dieper werd ik daarom 
ook getroffen, toen het zich liet aanzien 
dat ik mijn zorg voor mijn vrouw en mijn 
drie dochters moest afbreken. Voor mijn 

gevoel was mijn leven voor hen nog niet 
voltooid. Zij kennen mijn verdriet , dat ik 
hen nu al moest achterlaten . 
Zij kennen ook mijn hoop en mijn geloof. 
God laat mij niet in de dood verloren 
gaan. Bij God heb ik nu het leven in 
Jezus Christus. Blijf daarom in gebed met 
mij en met God verbonden : 

Heer onze God, 
bij U vindt een mens nieuw leven. 
Gij zijt onze vervulling en onze voltooiing. 
Aan U heb ik mijzelf toevertrouwd , 
aan U beveel ik mijn gezin aan. 
Toon Uzelf als onze God : 
geef Uw zegen , 
schenk Uw genade, 
toon de kracht van 
Uw beschermende hand . 

Voor de vele blijken van deelneming bij 
het overlijden van mijn lieve man en onze 
lieve vader, zeggen wij U onze hartelijke 
dank. 

Uit aller naam: 

G. H. A. Velthuis-Steghuis 
en kinderen 

Olden;:aal, augustus 1975 

,,In Pace'' Uitvaartv erzorging 


