
In dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS MARINUS VELTHUIS 

echtgenoot van 

MARIA HENDRIKA MA THILDA KROEZE 

Hij werd geboren op 23 januari 1910 te Losser. 
Op 16 juli 1990 sloot hij zijn ogen in het Gerardus 
Majella ziekenhuis te Hengelo, waar hij kort 
tevoren was gesterkt door het Sacrament der 
Zieken. Na de Eucharistieviering ten afscheid op 
20 juli, hebben wij zijn lichaam te msten gelegd op 
het parochiekerkhof te Delden. 

''J,,{ensen, liu.n áagen zijn als liet gras. Zij 6Coeien als 
Moemen in liet open vdá. 'Dan waait át winá en zij zijn 
veráwenen.' 

Dat het leven en gezondheid zo kwetsbaar is heeft 
ook mijn geliefde man , onze fijne vader en opa 
moeten ervaren. 
Heel kort na het 40-jarig huwelijksfeest werd hij 
daarmee geconfronteerd en dit te accepteren en er 
mee omgaan was voor hem niet eenvoudig. 
Van een levendige en arbeidzame man werd hij 
bijna van de ene dag op de andere, iemand die niet 
meer zo kon leven en werken zoals hij graag wilde, 
en werken was zijn hobby. 
In 1935 begon hij met een rijwielhandel, waar hij 
veel tijd en energie in stak. 

Wij herinneren hem vooral als een fijne man, vader 
en opa, al kon hij de laatste jaren door zijn ziek-zijn 
niet zo omgaan met de kleinkinderen, zoals hij zich 
dat het liefste gewenst had. 
Naast zijn werk heeft hij zich ook jarenlang ingezet 
voor het Rode Kmis en ook in de parochie maakte 
hij zich verdienstelijk. Zijn veertigjarig jubileum 
als zanger bij het Blasiuskoor werd herdacht met 
een onderscheiding van de Gregoriusvereniging. 
Voorzichtig dachten we al aan het 50-jarig 
huwelijksfeest, maar dat zal niet meer mogelijk 
zijn. 
Nu is er de leegte en het gemis en zijn het de 
herinneringen en het geloof, dat ons met hem 
verbonden houdt. 
En wij vertrouwen, dat Gods belofte aan hem in 
vervulling zal gaan: 
'Jlls /J1tS ûcliaarn, áat onze aaráse woning is, worát 
neer;ge/iaa[á, áan lieeft (joá al een woning voor ons gereeá 
in áe /ieme!. 
'Een onver;ganf:...elijk., niet áoor mensenlianá vervaaráigá 
liu.is.' 
Vooruw bezoekjes en uw meeleven bij het ziekzijn 
en het overlijden van mijn geliefde man, onze fijne 
vader en opa zeggen wij u dank. Ook uw 
aanwezigheid bij het afscheid hebben wij op prijs 
gesteld. Mogen wij u vragen hem in uw gebeden te 
blijven gedenken. 

M.H.M. Velthuis-Kroeze, 
kinderen en kleinkinderen 


