
Dankbaar gedenken wij 

Gerrit Antonius Bernard Veld 
echtgenoot van Johanna Maria Beuvink 

weduwnaar van Money Szalamie 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 18 decem· 
ber 1912. Gesterkt door het H. Sacrament der 
Zieken is hij op 18 november 1993 in het zie
kenhuis te Enschede overleden. 
Biddend hebben wij afscheid van hem geno
men in de H. Plechelmusbasiliek op 22 no
vember en hem daarna te rusten gelegd op 
de begraafplaats te Oldenzaal. 

Pa was een bijzonder zorgzaam mens. Hij 
groeide op in het Oldenzaalse buitengebied 
temidden van de natuur. Je kon hem dan ook 
bij voorkeur aantreffen op de schaats, bij zijn 
duiven of tussen de groente op het land. Vele 
jaren is hij als wever werkzaam geweest in de 
textiel. Hij was een man die altijd voor ande· 
ren klaarstond. Toen zijn vrouw Money in 1949 
stierf, brak voor hem een moeilijke tijd aan. Hij 
was diep dankbaar dat ma het leven en de 
zorg voor het gezin met hem wilde delen. 43 
jaar zijn ze elkaar trouw geweest. 
Voor zichzelf was pa spaarzaam en zuinig, 
echter voor zijn kinderen en kleinkinderen had 
hij veel over. Samen naar het Lutterzand; een 

eigen paasvuur; palmpasens van eigen hand; 
samen vliegers maken. Niets was teveel. Pa 
pakte alles aan. Hij hield veel van gezelligheid. 
Het 'komen' was veel belangrijker dan het 'krij
gen'. Een avondje kaarten sloeg alles. 
Pa was een man van orde en regelmaat. De 
oude katholieke tradities waren hem dierbaar. 
HiJ moest niet veel hebben van nieuwlichterij. 
Hij had zo zijn eigen wijze van denken en re 
deneren. Je bracht hem dan ook niet makke
lijk van zijn stuk. 
De wetenschap dat hij leed aan een ernstige 
ziekte veranderde zijn leven geheel. De scha· 
duwzijden namen toe. Waarschijnlijk heeft hij 
veel angst en pijn in de geslotenheid van zijn 
eigen karakter moeten verwerken. De laatste 
tijd voorvoelde hij zijn naderende einde. Nog 
éénmaal wilde hij naar huis; thuis bij ma. Toen 
is hij in vrede gegaan, naar dat hemelse huis, 
waar die trouwe vader zorgzaam op ons 
wacht. 
"Pa, we zullen je levend houden in ons mid
den: in onze gedachten en daden!" 

Voor uw belangstelling en meeleven danken 
wij u hartelijk. 

J.M. Veld-Beuvink 
Kinderen en Kleinkinderen 




