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Herman Velthuis 

echtgenoot van 

Diny Boers 

Hij is geboren te Losser op 25 maart 1916 en, 
gesterkt door het Sacrament der Zieken, overleden 
in het ziekenhuis te Almelo op 11 oktober 1995. 

Na een huwelijk van 45 jaar heeft papa zijn taak 
volbracht. Wij hebben allemaal zo onze eigen 
herinneringen aan hem. 
Papa was geen gemakkelijke man. Een zenuwziekte 
bepaalde een groot deel van zijn en ons leven. Zorg 
en angst maar ook plezier wisselden elkaar af. Diep 
in zijn hart was hij bezorgd overons maar hij kon het 
zo slecht onder woorden brengen. Hij wilde dat wij 
het beter zouden hebben dan hij. Met eenvoudige 
woorden spoorde hij de kinderen aan te gaan stude
ren. 
papa leefde in een wereld met de horizon zeer nabij . 
De moderne wereld was voor hem ver weg. Hij 
zocht zijn geluk in de natuur, in zijn bos, in de jacht, 
tussen de kerstbomen. Uren zat hij bij zijn eigen 
kachel zonder dat wij precies wisten wat er in zijn 
hoofd omging. 

Papa heeft het moei lijk gehad maar gelukkig waren 
er altijd familieleden, vrienden en bekenden waar 
hij welkom was. Zij begrepen hem. Hij kon er 
terecht met zijn verhaal. W ij zijn deze mensen 
dankbaar. 
Kaarten en klootschieten waren zij n grote hobby's. 
De laatste jaren had hij het hier niet gemakkelijk 
mee. Zijn ziekte bracht met zich mee dat hij beefde. 
Hij zelf vond dat heel erg omdat hij bang was dat hij 
morste. 
Terugkijkend op zijn leven overheerst bij ons een 
gevoel van bewondering en waardering voor deze 
eenvoudige man. 
Wij zijn blij dat zijn wens om eerder te sterven dan 
moeder in vervulling ging en dat zijn sterven in 
contrast tot zijn leven vredig was. 

Papa, bedankt voor alles. 

Moeder en je kinderen 
Oldenzaal, 14 oktober 1995. 

Voor uw medeleven en belangstelling zeggen w ij u 
hartelijke dank. 


