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In memoriam 

Johannes Lucas Veenhuis 

levensgezel van 

R.M.T. Kamphuis - Moleman 

weduwnaar van W.G. Olde Olthof 

Hij werd geboren in Denekamp op 3 januari 1914 en 
overleed op 26 november 1994 te Deurningen. Vader 
werd 80 jaar. Op woensdag 30 november hebben wij 
hem na een uitvaartdienst ter ruste gelegd op het 
kerkhof te Deurningen. 

Vader groeide op in Hasselo, waar hij ook de liefde 
voor de natuur kreeg. Als kwajongen struinde hij door 
de bossen, waar hij oog had voor alle dieren. 
In 1940trouwde hij met moeder. Hun huwelijk werd al 
direkt overschaduwd door de Tweede Wereldoorlog. 
Ook de dood van hun 4-maanden oude dochtertje was 
een dieptepunt. 
Na een huwelijk van 31 jaar moest hij moeder missen. 
Er brak een moeilijke tijd voor hem aan. Een ongeval 
van een van zijn kinderen bracht hem echter nieuw 
geluk. Hij ontmoette daardoor ma. Na verloop van tijd 
besloten ze samen verder door het leven te gaan. 
Vader ging naar Deurningen. Dat hij daarmee ook de 
zorg voor de kinderen van ma kreeg, schrok hem niet 

af. Ruim 20 Jaar hebben ze samen mogen genieten, 
vooral vader. Hij was teruggekomen in de omgeving 
waar hij zo van hield: de vrije natuur, de zorg voor de 
dieren rondom het huis. Hij genoot hiervan intens. 
Nadat alle kinderen hun plek hadden gevonden, ver
ruimden ze hun horizon; ze gingen reizen. Dierbare 
vakantievrienden hielden ze er aan over. 
Het voorbije jaar kende voor vader nog een aantal 
hoogtepunten, waarvan hij dacht dat hij ze niet meer 
zou beleven: zijn 80ste verjaardag, de geboorte van 
zijn eerste achterkleinkind. 
De laatste 2 maanden van zijn leven waren zwaar voor 
vader. Na eerst 6 weken in het ziekenhuis te hebben 
doorgebracht, haalden we hem naar huis. We wisten 
dat hij niet meer beter zou worden. Het was zijn 
grootste wens in eigen omgeving te mogen sterven en 
die wens hebben we gelukkig kunnen vervullen. Hij 
was ons daarvoor dan ook zeer dankbaar. Na nog een 
hevige strijd tegen de pijn te hebben gevoerd, sliep hij 
uiteindelijk rustig in. 

Vader, rust zacht. 

Voor alle blijken van medeleven tijdens de ziekte van 
vader ondervonden, willen wij u allen hartelijk danken. 

R. Karrc:,huis-Moleman, 
kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind 




