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Achter jou ligt een leven van werken en plicht, 
en juist dat bepaalde in alles jou eigen gezicht. 

Dankbaar gedenken wij mijn Man onze Pa en Opa. 

Antoon Veltmann 
Echtgenoot van Tonny Veltmann Wolbert 

* 19 Oktober 1919 te Weerselo 
t 19 Februari 1999 te Oldenzaal 

Wij hebben afscheid genomen van mijn Man onze Pa en 
Opa op 24 februari 1999, in de Heilige Drieëenheidskerk en 
hem daarna begeleid naar zijn laatste rustplaats. 

Toch nog plotseling is Pa uit ons midden heengegaan. Wij 
zijn bedroefd en begrijpen nog niet goed wat ons is over
komen. Ergens zijn we blij voor Pa, hij heeft immers tot het 
laatst kunnen blijven waar hij het liefst was; thuis bij zijn 
vrouw die hem in zijn ziekte van de laatste 2 maanden 24 

uur per dag met volle liefde verzorgde, bijgestaan door zijn 
kinderen. 

Pa was geen man van veel woorden, maar op zijn eigen 
manier gaf hij altijd weloverwogen zijn juiste mening. Dat 
gaf ons kinderen veel vertrouwen en hiervan hebben wij 
veel geleerd. Hij liet ons altijd vrij in doen en laten, maar 
steunde ons met zijn inzicht en goede raad. 

42 jaar werkzaam als melkventer, nooit ziek geweest. Na 
zijn pensioen altijd actief bij zijn kinderen, dit gaf hem een 
gelukkig gevoel, elke zaterdag van de week samenzijn bij 
Pa en Ma gaf hem een tevreden trots. 

Bijna 52 jaar getrouwd in grote liefde met Ma waar hij zo 
gezellig avonden mee zat te kaarten en ging rijden met zijn 
grootse trots; zijn auto, in zijn ziekte dagen gingen zijn kin
deren en kleinkinderen elke dag met hem zijn geliefde 
route rijden en hij genoot van elke rit. 

Beste Pa, hartelijk dank voor alles wat jij ons hebt gegeven, 
trots zijn wij op jou, je was tot de laatste dag een vechter 
maar helaas deze strijd kon je niet winnen. 

Opa, we zullen allemaal ons best doen, zodat je trots op 
ons zult zijn, vergeten zullen we je niet, daarvoor was je te 
speciaal voor ons, daarom lieve Opa een groet van ons alle
maal. 

Lieve Man, onze Pa en Opa, bedankt. 

Graag willen wij u hartelijk danken voor al uw blijken van 
belangstelling en medeleven. 

De familie. 


