
_I_ In dankbaarheid denken we terug aan 

Hendrikus Jacobus 
Veldhuis 
weduwnaar van 
Angela Caroline Getruda Maria 
Broeder 

eerder weduwnaar van 
Maria Catharina Petronella Aarts 

Hij werd op 7 augustus 1890 te Wamel ge
boren. Na het sacrament van de zieken ont
vangen te hebben is hij op 9 september 1986 
in het verpleeghuis "Het Wiedenbroek" te 
Haaksbergen overleden. Met de viering van 
de Eucharistie hebben we afscheid van hem 
genomen op maandag 15 september d.a.v., 
waarna hij werd gecremeerd in het crema
torium " Twente" te Usselo. 

Er zijn maar weinig mensen die het aantal 
levensjaren bereiken zoals hij. Maar ook voor 
hem gelden de woorden van de psalmist die 
zegt: ,.Zelfs de sterke moet buigen voor de 
dood en al telt hij vele levensdagen, eens is 
het door Gods gestelde aantal bereikt" . De 
laatste levensjaren waren voor hem wel het 
zwaarst omdat hij totaal blind was geworden 
en zodoende in heel veel dagelijkse d ingen 
aangewezen was op de hulp van anderen. 
Moedig en gelaten heeft hij di t aanvaard en 
gedrag en totdat de Heer hem bevrijdde en 
opnam in het eeuwige l icht. 
Van beroep was hij onderwij zer aan een 
Muloschool en hij was di t in hart en nieren. 
Hij hield van kinderen en kinderen hielden 
van hem, ofschoon hijzelf nooit het geluk 
van eigen kinderen te mogen hebben heeft 
gekend. Hij was bijzonder handig wat in al ler-

lei vaardigheden en hobby's tot uiting kwam. 
Hij was een vriendel ijk en goedaardig mens 
met een duidelijke eigen menin1;1. Hij had een 
brede belangstel ling en openheid naar buiten 
toe, ook al was hij van aard wat in zich zelf 
gekeerd. Toen zijn gezichtsvermogen steeds 
verder achteruit ging en hij niet voldoende 
meer voor zichzelf en zijn vrouw kon zorgen 
werd opname in een verpleeghu is nood
zakelijk, waar hij een goede verzorging ont
ving. Gesproken boeken, het gesproken week
blad en het lu isteren naar klass ieke muziek 
bracht hem wat afleiding en ontspanning. Zo 
heeft hij op zijn eigen manier invull ing pro 
beren te geven aan zijn leven en hij deed 
dit ook als een gelovig mens. Vanuit dit geloof 
mag hij nu voor alti jd leven en zich opge
nomen weten in het eeuwige licht om vo l
maakt gelukkig te zijn in de vrede en vreugde 
van de Heer. Dat hij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van meeleven en belang
stelling die wij mochten ondervinden zeggen 
wij u onze oprechte en hartelijke dank. 

M. van Hel lemondt 

Haaksbergen, september 1986 




