
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES BERNARDUS VEL THUIS 

weduwnaar van 

Geertruida Maria Peters 

Hij werd op 18 november 1900 geboren te 
Losser. Na een arbeidzaam en welbesteed 
leven is hij, voorzien van het H. Sacra
ment der Zieken. op 11 februari 1989 over
leden in het verpleeghuis "Oldenhove" te 
Losser. Biddend hebben wij op 14 februari 
afscheid van hem genomen in de H. An
toniuskerk te Oldenzaal en hem daarna 
ter ruste gelegd op de begraafplaats 
aldaar. 

Zijn 88-jarig leven heeft zich voor onze 
ogen afgespeeld als een leven rijk aan 
arbeid, eenvoud, geloof en zorgzaamheid. 
Hij was een eerlijke en, waar nodig, strenge 
vader en opa, die zijn zorg liet blijken 
door keihard voor ons te werken. En dat 
deed hij ook graag want hij was ver
knocht aan en vergroeid met het boeren
bedrijf. Weer of geen weer, hij stond altijd 
paraat. En als anderen een beroep op 
hem deden, konden ook zij rekenen op 
zijn steun. 
Voor zichzelf vroeg hij weinig: spaarzaam
heid en eenvoud hebben hem altijd ge
sierd. Naast het harde werken was er bij 
hem ook plaats voor de vreugde van het 
leven. Hij was een gezellige man die hield 

van een feestje of een bruiloft. Maar het 
meest genoot hij van het kaarten op 
zondag bij Kothman. Hij sloeg geen zondag 
over en meer dan 25 jaar lang heeft hij op 
dezelfde stoel, aan dezelfde tafel en in de
zelfde hoek zijn kaartje gelegd. 
Hij heeft ook tegenslag gekend. De ver
liezen van een zoon, een dochter en zijn 
vrouw moeten hem erg hebben aange
grepen. Maar je hoorde hem daar nooit 
over. Wilskrachtig als hij was en gesterkt 
door zijn geloof ging hij door en ver
werkte alles voor zichzelf, in stilte. Hij 
was gezegend met een goede gezondheid 
en genoot de goede verzorging van zijn 
kinderen. Maar anderhalf jaar geleden 
begon de ouderdom ook bij hem zijn tol 
te eisen. Na een liefdevolle verzorging, 
eerst in het ziekenhuis te Oldenzaal en 
daarna in het verpleeghuis "Oldenhove" 
te Losser, is hij in alle rust van ons 
heengegaan. Vader en opa, u heeft uw 
leven geleefd. Moge uw goede voorbeeld 
en uw geloof ons tot navolging inspireren. 
Wees samen met moeder en oma onze 
voorspraak bij God. Bedankt voor alles. 
Rust in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven en be
langstelling bij het overlijden van onze 
lieve vader en opa, zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen 




