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Wil in uw gebed gedenken 

GERHARDUS JOHANNES VELDHUIS 

echtgenoot van 

Hendrika Aleida Leus 

Hij werd geboren op 24 september 1894 te 
Rossum, (Gem. Weerselo) en overleed, ge· 
sterkt door het Sacrament van de Zieken zal· 
ving, in het St. Elisabeth Verpleeghuis te 
Delden op 19 mei 1982. Hij werd begraven 
op het parochiËile kerkhof te Deurningen op 
24 mei 1982. 

Na een lang leven van zeer hard werken is 
deze goede, altijd zo bezorgde echtgenoot 
en Vader opgeroepen door de Heer om het 
troostvolle woord te horen: ,.Uitstekend, 
goede en trouwe dienaar, over weining waart 
ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga 
binnen in de vreugde van uw Heer." 

( Mt. 25, 21 ) 
Want wij zouden zijn gedachtenis geen recht 
doen, als wij niet van hem zouden getuigen 
dat hij bovenal een gelovige en godsdienstige 
mens was, die zijn kinderen het bidden door 
zijn voorbeeld geleerd heeft. 
Wat hij. ook toen zijn krachten ernstig afna· 
men, tot het laatste toe wilde en doorzette, 
was: naar de kerk gaan • en zijn vijfenvijftig· 
jarig lidmaatschap van het kerkkoor was 

voor hem het vervullen van een heilige plicht 
geweest waarin hij geen nalatigheid kende. 
Op het eind van zijn leven was Intense ver
pleging nodig en die heeft hij gevonden in 
Huize "St. Elisabeth" te Delden. E n het Is 
voor hem een grote troost geweest dat zijn 
vrouw ook daarniet van zijn zijde week.Op 
de vooravond van het Hoogfeest van de He
melvaart van de Heer is hij, omringt door al 
de zijnen, van deze wereld heengegaan. En 
met de Kerk bidden wij: .. Almachtige God, 
laat ons Juichen en blij zijn, vol dankbaar· 
held, omdat de hemelvaart van Christus, Uw 
Zoon, ook onze verheffing Is. Zijn glorie bij 
U is onze hoop •. .• ". Zelf heeft hij zo dikwijls 
gezongen: 
.. In paradisum deducant te Angell: ten Pa· 
radijze mogen de engelen u geleiden." 
Zijn nagedachtenis moge ons helpen de weg 
te volgen die voert naar het Vaderhuis. Hoe 
dikwijls heeft hij niet met de zijnen in de 
Litanie van Maria gebeden: .. Deur van de 
hemel, bid voor ons ." Zo bidden wij nu 
voor hem · op voorspraak van de Moeder 
Gods · en vragen: Heer, neem uw dienaar na 
zijn werkzaam leven op In de plaats van ver
kwikking, licht en vrede. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en 
uw deelneming na het overlijden van mijn 
man, onze vader en opa, danken wij u harte· 
lijk. 

H.A. Veldhuis · Leus 
kinderen en kleinkinderen. 




