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Ter dankbare her innering aan 

Gerardus Johannes Veld hof 

echtgenoot van 

Hendrika Antonia Hofhuis 

H ij werd geboren op 15 oktober 1912 in A lber· 
gen en overleed op 1 juni 1972, na voorzien te 
zijn van het H . Sacrament der zieken in het r .k. 
ziekenhuis te A lmelo. Vanuit de St. Pancratius· 
kerk werd zijn lichaam op 5 jun i ter ruste iie· 
legd op het r.k. kerkhof aldaar. 

Nooit is er ook maar een klacht over zijn l ippen 
gekomen. Altijd was hij met alles tevreden. Voor 
n iemand wilde hij weten hoeveel hij m zijn laat· 
ste levensjaar heeft doorstaan; alles nam hij op 
zich. Hij was een eerl ijk en oprecht mens d ie 
niemand ooit te kort wilde doen, doch opkwam 
voor de rechten van ieder die zijn problemen 
met hem w ilde delen en hem voort wilde helpen, 
ook al ging dat ten koste van zich zel f. Geheel 
en al is hij steeds bezig geweest met zijn be· 
drijf, dat hij van de grond af aan heeft opge· 
bouwd. Ook voor zijn gezin is h ij altijd een lief
devolle en zorgzame vader geweest, d ie voor 
iedereen een steun en toeverlaat was en als zo· 
danig in onze herinnering bewaard zal blijven. 
Nu reeds kunnen wij ons op ons weerz ien ver 

heugen. Dierbare moeder, met grote dankbaar· 
heid en bewondering zie ik terug op jouw hulp, 
die ik mocht ont vangen, zeker de laatste dagen 
toen je geen moment van mijn ziekbed bent 
geweken en mij steeds hebt b ijgestaan. Altijd 
hebben w ij geluk en tegenspoed mogen delen 
Beste k inderen ook ju llie ben ik dankbaar voor 
de hulp d ie ik altijd heb gehad. Weest goed 
voor moeder en bliift ook in de toekomst voor 
haar zorgen. Lieve kleinkinderen wat ben ik blij 
dat jull ie mij zoveel plezier hebben geschonken. 
Gij allen d ie deze woorden leest, bl ijft mij in 
uw gebeden gedenken. 

Voor uw blijken van deelneming na het 
overl ijden van mijn lieve man en onze 
dierbare vader en opa, betuigen wij u 
onze oprechte dank. 

H.A. Veldhof-Hofhuis 
kinderen 
en kleinkinderen 

Albergen, juni 1972 
P. Robbenstraat 8 




