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In dankbare herinnering aan 

Bernardus Johannes 
Veldhuis 

weduwnaar van 
Aleida Johanna Wermelink 

Va~er werd geboren te Vasse-Mander op 11 
april 1904. Op 22 oktober 1931 trad hij in het 
huwelijk. Als vader van een groot gezin 
heeft hij zich met hart en ziel gegeven voor 
het welzijn van zijn gezin. In liefdevolle zorg 
stond hij klaar voor zijn vrouw en kinderen. 
Hij heeft in zijn leven heel hard gewerkt. Het 
werk op de boerderij was zijn Just en zijn 
leven. Hij was gehecht aan grond en vee. 
Zolang hij kon werken, heeft hij gewerkt. 
Hij hield niet van luxe en overdrevenheid. 
Hij was tevreden met het eenvoudige. Behou
dend van aard, stond hij kritisch ten aanzien 
van vernieuwingen. Een door ingenomen 
standpunt liet hij niet zomaar Jos. 
De laatste jaren van zijn leven zijn moeilijk 
geweest. Het meeleven van kinderen en 
kleinkinderen kon hij bijzonder waarderen. 
Bezoek stelde hij op prijs. Wanneer iemand 
weer vertrok zei hij: "Je komt hier niet te 

vaak.•• De raatste tijd was vader zeer gevoe
lig. Hij was dankbaar dat hij zich op zijn 
oude dag omringd wist door de liefdevolle 
zorg van zijn kinderen. In een eenvoudig en 
diep geloof is hij zijn levensweg gegaan. Of 
hij voorvoelde wat hem te wachten stond, 
zei hij : "Wanneer O.L. Heer roept, dan 
moet je er zijn." Plotseling, op een onvoor
zien uur ging hij op zondagnamiddag op 2 
juli 1989 in vrede van ons heen. Op 6 juli 
daaropvolgend hebben wij afscheid van hem 
genomen en hem te rusten gelegd op het 
parochiekerkhof te Reutum. 
Na een welbesteed leven ging vader van ons 
heen. 
Moge hij nu, samen met moeder, voor ons 
ten beste spreken in het hemels Vaderhuis. 

Voor uw medeleven ondervonden, op welke 
wijze dan ook na het plotseling overlijden 
van onze zorgzame vader en opa, zeggen wij 
u hierbij onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Reutum, 6 juli 1989 
Snoeymansweg 13 




