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In dankbare herinnering aan 

WILLEM JOHAN TEN VELDHUIS 
echtgenoot van 

JOHANNA MARIA WILHELMINA BORGHUIS 

Hij werd op 29 december 1915 geboren te Oldenzaal. Na 
een welbesteed leven is hij plotseling op 15 september 
1989 te Oldenzaal overleden. Biddend hebben wij. op 19 
september afscheid van hem genomen in de St. P echel
musbasiliek te Oldenzaal en hem daarna begeleid naar 
het crematorium te Usselo. 

Afscheid nemen valt des te zwaarder wanneer mensen 
heel nauw met iemand in oprechte liefde verbonden zijn. 
Daarom doet dit afscheid ons pijn en maakt het ons diep 
bedroefd. Maar tegelijk zijn wiJ dankbaar voor alle liefde 
en zorg die van hem 1s uitgegaan. 
Hij was een lieve man, vader en opa die zijn bezorgdheid 
voor ons niet zozeer in woorden maar in daden toonde. 
45 Huwelijksjaren roepen dan ook fijne herinneringen op 
aan gedeeld lief en leed. Zijn kleinkinderen waren zijn 
grote trots. Hij genoot zichtbaar van hun aanwezigheid. 
In zijn leven mag één woord met hoofdletters ge
schreven worden: MUZIEK, zijn grote hobby. Hij hield 
van het luisteren naar klassieke muziek, hij zong met 
plezier in koren, maar hij genoot vooral als hiJ de contra
bas bespeelde. 

En dat deed hij voortreffelijk want hij werd er altijd 
bijgevraagd om revu's, opera's en o~rettes, leesten en 
partijen te begeleiden. Hii had muziek in zijn vingers. 
Zoals hij genoot van muziek, zo genoot hij ook van het 
leven. Hij was een optimisties man die de kunst verstond 
om alles van de zonnige kant te bezien. Dat betekende 
niet dat hij er maar op los leefde. Integendeel. Met veel 
inzet, enthousiasme en plichtsbetrachting heeft hij 40 
jaar bij de PTT gewerkt. De onderscheiding tot Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau moge duidelijk maken 
hoezeer zijn werk op waarde werd geschal 
De laatste jaren genoot hij van een welverdiend 
pensioen. Het feit dat zijn ogen sterk achteruit gingen, 
bond hem meer en meer aan huis. Maar klagen daarover 
deed hij niet. 

Lieve man,. vader en opa, u heeft uw leven geleefd. U 
was een toonbeeld van optimisme en bezorgdheid voor 
ons. Moge uw goede voorbeeld ons tot navolging 
inspireren. Wij zullen u missen. Bedankt voor alles. 

1{,us t in vreáe. 

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van 
mijn lieve man, onze lieve vader en opa, zeggen wij u 
hartelijk dank. 

J.M.W. ten Veldhuis-Borghuis 
kinderen en kleinkinderen. 




