
Ter gedachtenis aan 

Bernardus Johannes Joseph 
Veldhuis 

weduwnaar van 

Susanna Hermina Beernink 

Hij werd gebor•n t• Losser 28 doce mbe r 1 906. 
Hij overleed op de morgen van 8 juni 1976. Op 
>alerdag 12 Juni 1976 hebben wij hem bij zijn 

overleden vrouw begrav•n o;, het R.K. ke rkhof 
te Losser. 

Hij droeg de roepnaam van een voorvader uit ons 
oude Twentse geslacht. Daarom alleen al kon hem 
het typische Twentse niet vreemd zijn of het had 
minstens bij hem een bijzondere weerklank. Veel 
Is er in het leven veranderd maar het scheen hem 
niet te deren . Zijn horizon ble• f he t Twentse land 
met zijn begrenzln~ va n omwalde weilanden en es. 

Zijn lieve vrouw w.s hem eigenlijk [e v roeg voor· 

gegaan. Veel had zij in zijn leven overeind g ehou· 
den e n a ls e e n ka,ars z ichzelf verteerd, omwille 
"oor het licht "oor anderen. 
De bijbelse schrijver d ie ió treffe nd de me nse lijke 
"erhoudlnge n weet uit te tekenen, zou spreken ... an 
de wijnrank en het menselijke bouwwerk. 

U ziet het: De sierlijke ra nk klemt de stugge steen 
bijeen en hat bouwsel schraagt op iijn beurt de 
groene ranken . Wannoer één "an beiden het be · 
geeft, gaan kleur en kracht van belden geheel ... er· 
lore n. Dan valt de stilte die nog een grotere stllie 
zal gaan inle iden. Een e enume re iziger op het 
grote stt.tlon waar de laatste trein is ... ertrokken. 
Zó verging het ook hier. Zijn rust werd roest en a ls 

z6 voak boelde d e z• he m meer d a n ontplooiing en 
Inspanning. Bloemen waren er genoeg, maar niet 
een ieder weet er een krans van te maken . 

Heer, onze God, Vader In de hemel, GIJ hebt do 
dood lngebouw d In het me nselijke le ... en. Als de 
wegen van mensen reeds zo onberekenbaar zijn, 
hoe onnaspeurlijk zijn da n Uwe wegen. Een mens 
mist mogelijkheden en kracht, niemand heeft zich· 
zelf gémaakt, hij ts een produkt van Uw handen 
en doolt vaak langs lage wegen. Wij btdden U, Gij 
die staat aan de k~nt van het leven dat GIJ h e bt 
gegeve ,,, wil alles oogsten wJt Gij in d cue mens 
hebt uitgezaaid aan géloof en vérwachtlng . Keer 
U niét van hem af, God, e n ontwijk hem niet, nu 
wij woorden zoeken om tot U te bidden. Voltooi 
hem In Uw glorie en laa t hem zien met nieuwe 
ogen. Spreek Uw woord en stem af op Uw stem 
en laat het hemelse leven In hun midden ontluiken, 
waar Bernard e n Mien olkander voor eeuwig wee,. 
zien. in een ongekend bestaan, dat geen verdriet 
en g een einde he e ft. 

Wij danken U Heer, onze God, voor deze 

mens di e ons zo nabij en dierbaar was . 

Voor alles wat van hem Is uitgega a n . 

En U allen die dil leest, donken wij hade · 

IJjk voor Uw medi leven . Deze was YOOr ons 

een stéun en een troost . 
Wij zijn U er erg dainkbaa, voor. 

Fam ilie VELDHU JS 




