


We bewaren dierbare herinneringen· aan 

Hendrikus Johannes Velthuis 
(Hendrik) 

sinds 9 december 1987 weduwnaar van 

Hendrika Geertruida Bartelink 

Hij werd geboren in Berghuizen, gemeente Los
ser, op 27 augustus 1910. Gesterkt door het Sacra
ment van de Zieken overleed hij in het verpleeg
huis te Losser op 16 juli 1999. Tijdens de Uitvaart
mis in de Mariakerk te Oldenzaal hebben we hem 
herdacht, waarna we zijn lichaam hebben bijgezet 
in het graf van moeder en oma op de begraafplaats 
te Oldenzaal op 20 juli. 

Heel zijn leven woonde hij op zijn vertrouwde 
plekje, op zijn ouders' erf. Op 3 februari 1940, 
vlak voor de oorlog, trouwde hij met Trui 
Bartelink; ze werden vader en moeder van een 
groot gezin, 4 meisjes en 4 jongens, voor wie hij 
zich met al zijn mogelijkheden heeft ingezet. Hij 
werkte bij Gelderman gedurende 50 jaar; daar
naast was hij aktief in de moestuin, maar zijn groot
ste hobby was de muziek; op bruiloften en partijen 
ontpopte hij zich als de gevierde drummer in een 
bandje van 5 personen. Hij hield van plezier; geen 
kermis in Twente, of pa en ma waren van de partij . 
Hij bleef trots op zijn kinderen en kleinkinderen. 

later ook op de achterkleinkinderen. Graag stond 
hij in het middelpunt van de belangstelling, vooral 
op Pasen, wanneer hij zorgde voor een overvloed 
van gekookte eieren, en bij de viering van zijn 
verjaardag. Wijs en soms eigenwijs vroeg hij na
drukkelijk aandacht voor zijn verhaal. 
Trouw beleefde hij zijn geloof, in verbondenheid 
met zijn parochie en in de deelname aan de Mis op 
zondag; een beleving, die hij graag aan anderen 
doorgaf. 
In het nieuwe huis kreeg hij vanaf november 1988 
een eigen plek bij Gerrit en Ida, die goed voor 
hem zorgden. 
Na een hersenbloeding kwam hij op 26 januari 
1994 in het verpleeghuis, waar hij dankbaar was 
voor de belangstelling van zijn fami lie, buren, 
kennissen, van de Mariaparochie , van allen die 
hem zo goed verzorgden. Hij vond het een eer te 
mogen voorbidden voor de maaltijden. 
Steeds meer gingen zijn krachten achteruit tot het 
moment, dat hij vredig is ingeslapen. 
Hij mag nu 'voor altijd samenzijn met de Heer' 
(1 Tess. 4, 18). 

We blijven u dankbaar voor uw vele tekenen van 
medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn overlij 
de n. 

De kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


