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Op de leeftijd van bijna 95 jaar is 

Johannes Hendrikus Veldhuis 
van ons heengegaan en heeft hij na 
dit lange aardse leven nu het einddoel 
van zijn bestaan bereikt. 
Het was een lang wisselvallig, hard 
leven, dat begon in Denekamp. Hier 
werd hij geboren op 10 september 1893; 
hier heeft hij geleefd en is hij gestor
ven op 14 juli 1988. 
Hij was nog jong, toen zijn ouders 
stierven. Kort na de eerste wereldoor· 
log trouwde hij onze moeder 

Maria Nijkrake 
uit Oldenzaal. Dit huwelijk werd ge
zegend met 12 kinderen in de moei
lijkste tijd van onze eeuw. 
Vader was een harde werker en door
zetter, ook na de tweede oorlog, tot 
hij op zijn 65-jarige leeftijd met pen
sioen ging. Doch ook daarna konden 
velen van zijn belang loze hulp genieten, 
ook nadat onze moeder op de leeftijd 
van 58 jaar al te vroeg stierf en vader 
met nog 9 jonge, ongehuwde kinderen 
achterbleef. Eerst toen hij reeds 85 
jaar was, moest hij hier in Denekamp 
opgenomen worden in het verpleeghuis 
"Gerardus Majella". Wij danken allen 
die hem daar tot het eind toe liefde-

vol verzorgd hebben, niettegenstaande 
zijn heftig temperament, maar ook met 
zijn vriendelijkheid, hartelijkheid en 
hulpvaardigheid. Zo moge hij dankbaar 
bij allen in herinnering blijven. 
Zoals een oude knoestige twentse eik 
was vader een echte Tukker met al 
zijn goede, betrouwbare, maar ook 
soms stoere eigenschappen. En daar
om was hij ook een zeer godvruchtig 
mens, die zijn geloofsleven trouw ver
vulde, omdat het in zijn generatie en 
milieu zo moest. En toch was dit niet 
slechts uiterlijke plicht, maar op de 
eerste plaats innerlijke overtuiging. Zo 
was voor hem de deelneming aan de 
hl. Mis, niet alleen zondags, doch in 
zijn ouderdom ook in de week . zo
lang hij kon . een vanzelfsprekende 
opgave. Want daar verkondigen wij de 
verlossingsdood van Christus en belij
den wij zijn verrijzenis, tot Hij weder
keert. 
Deze belijdenis is nu voor vader Veld· 
huis werkelijkheid geworden en in ver
vulling gegaan. Zo moge hij rusten in 
de eeuwige vrede des Heren. 

De familie Veldhuis dankt u hartelijk 
voor uw medeleven na het overlijden 
en de belangstelling bij de begrafenis 
van hun dierbare vader en opa. 




