
Gerardus Hendrikus Velthuis 
die lt' Bcuuiul(C'D gc·horeu werd 1:\ 1-<'pt. 1899. 
\Oor.t.ieo \o3U dE" SacramE"nten van de zieken O\t"l'

le-Pd l,ij i n hf't r.k. L<'j;urcl1•11hui$ lP l)r-nt>kamp 
19 f•hr. 1975. Z•terda~ U februari heeft zij11 fa. 
mHtl' liem hij 1:ijn dicrhttrt' , rouw. Susanna )!aria 
Busf.i·hPr. ht•:,i:nncn oµ het r.k. ke-rkliof ,•n dt" 

\1aria Gf>-buortt:parn<'hie tf': Lossf':r. 

Als je crgCnf<I: l,ij 11u.·mwn kom1, wau.r jP ,1,,g nooit 
.lwut ge\\et-st. kun je ,·our jezdr toch wel de tifcl·r 
enil(,;zjr1:; a&n,o,·lcu , di1• er he:t-rst. 
DaiH'naast zal het u niet , erwonc.kreo, dttt Gt~rard 
\ el thuis wf•t•r gnrnt,; uit ht"t dorp Losser terug
k ... t>-rdt>- na1.,r .,het )1Pul~mao", wttar hij ook io 
, rc.wg,·ri· ja.1·f'n liud ~..-woond. UP uatuur spn1l 
bP111 bijz,,nder aan. lJof:' kao lid ool sodf"rs a •• 

nngt•\N'r 35 jar<'n is hij ]Hchtopzif'Df"r eu hosbi:UHI 
gP~"i-t"ce~t. l>Hl 1.,, . .,.,,1..- hem velt! vriend,·n op f'U af 
t>u to~ ook eell str:,·igf' ,·ijand. 
In buis w~s l1ij ni,•t c.likwijl".\ I<' d11df"u. Maar ~Is 
hij •·r ,.,.as, lrof hij zijo diPrbare ,·rouw? clic jarf'D• 
lanj( door l'l1<'uma gek weld \\1•rd t"n rre<ls 20 dec. 
1%6 op 62-jarige 1,eftij<l stierf. Zij , roeg ,·,el 
~01g ..-11 lif'fdc ,a1l lu1.~r rnito. \ ie,r rnPisjrs en éé-n 
zoou hielµen daarl,ij gra<:1~ f"D wttrcu <lc 1rots ,·an 
rlc familit'. 
Dt> luatsle h, ce jMfl'D wcrrl tieie f(Of'dP .. ·aclf"r ge
troff,·o dnor Pf"U hersf'nhloe,ding. Het viel gt'\\OO!l 

oµ, hoe hlj Sl<:cc.ls geduldiger f':n he~rijpelijker 
w1·rd. 
llet geloof ,·~o zijn voornuclf":r$. heeft h ij rnêt zijn 
µ.t>-zin hf'\.'i;.1a,·d . Niet d8it hij hct kc·rkt•pi,id pl11t liep. 
mt111r hij w11s er zondags Rtet>ds, met eerlijke v, f"r
tuigiog. 

lil'f'f ~E"f"f dezf' ·\lader de ~euwige rust. 

Druk: de Lange • Losser 

\ 'oor u,, !.lijk ,.su de1•l1wmi11g l1ij het heengun 
nm on zl'" li f' , ,. \3(1,·r <'O opa, E'D de laats1e 
Pf'r aan hE"ul 1,f'\\t"lf'II, zijn wij u z~E"r <lBokbaar. 

Kiodf'r"o Pll kleinkinderen 




