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echtgenoot van Rieky Veltmaat 

Hij werd geboren op 22 juni 1924 te Heeten. Na gesterkt 
te zijn door het H. Sacrament der Zieken is hij thuis in zijn 
venrouwde omgeving overleden op 19 juni 2001. Na de 
uitvaanviering op 23 juni in de Mariakerk te Heeten 
hebben wij hem begeleid naar het crematorium 
Steenbrugge te Diepenveen. 

Pa, je hebt een goed leven gehad, maar je moest ook 
door hele diepe dalen. Je was een héél goed mens en 
een steun en rechterhand voor mama. Voor ons was je 
er ook altijd, voor alle vragen en problemen had Je een 
goede oplossing. Voor iedereen had je een luisterend 
oor en door je eenvoud en warmte vond iedereen steeds 
een warm huis bij jou. Een tijdje geleden kreeg je te 
horen dat je niet lang meer te leven had. Dit was een hele 
klap, maar toch nooit, maar dan ook nooit hoorden we je 
klagen. Steeds weer zei je tegen iedereen: 'We zullen 
doorgaan•, ais ze vroegen hoe het met je ging. Altijd 
bleef je moed houden, met een positieve instelling. Je 
had een goed gevoel voor humor, je was altijd in voor 
een grapje, dat was je manier om de pijn dragelijk te 
maken. Pa je was geweldig; hard werken heb je altijd 
gedaan. Je had ook nog vele hobby's. Je wist van je tuin 
en van andere tuintjes een waar paradijs te maken. Een 
ander deel van je leven lag in de muziek. Als organist 
was je verbonden aan de zangkoren van Lettele en 
Wijhe, waarmee je veel lief en leed hebt gedeeld. Ook 
ging je graag naar de IJsselgouwe en Swaenenwoerd. 

Zolang je kon heb je muziek uitgeschreven voor de 
koren. 
Je was graag in de kerk. Je had een rotsvast geloof in 
God met Maria als voorbeeld. Je bad vaak de 
rozenkrans in stilte. Toen je zelf niet meer in staat was 
om naar de kerk te gaan, nam mama het hostiedoosje 
mee naar de kerk, waar jij intussen bij de buren zat te 
bidden bij de kerktelefoon. Later deed je dat zondag 's 
morgens thuis op je ziekbed tijdens de eucharistie op 
tv. Voor iedereen was het een wonder hoeveel vechtlust 
je had om door je ziekte heen te komen. Je bleef altijd 
dankbaar voor de kleine beetjes wat je nog wel kon. Je 
plukte elke dag en genoot van alle kleine dingen. Toen 
je steeds hulpbehoevender werd, vonden wij en met 
name mama en Marita het fijn om voor je te mogen 
zorgen. De mensen van de zorg kwamen ook graag bij 
je, ze leefden erg met je mee. Ondanks je sterke 
wilskracht, want je was een bikkel, moest je je helaas 
gewonnen geven in je strijd. Héél dankbaar zijn wij voor 
wat je voor ons allemaal hebt gedaan. Zo zal je altijd 
voor ons een groot voorbeeld blijven. Henny, papa, 
opa: 'Je was geweldig, fantastisch! Als jij niet in de 
Hemel komt, komt niemand er. De Hemelpoort staat 
voor jou open, we steken een kaarsje voor je aan•. 

Dankbetuigjaq: 
Tevens betuigen wij hiermede onze oprechte dank voor 
de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van onze lieve man, papa en opa. 

Echtgenote, kinderen en kleinkinderen. 


