
W:Jt voor eeuwig belangrijk is, 
ii9i tussen de plooien van de grîjse dagelijkse dag" 

H.G. 

In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Johannes Albertus Veltmaat 
echtgenoot van 

MARIA HENDRIKA STEGGE 

Hij werd geboren op 4 juli 1924 te Denekamp. Na 'n 
kortstondig ziekbed overleed hij op 6 november 1980 
in het ziekenhuis te Oldenzoal, voorzien von het hei· 
lig sacrament der zieken. Op 10 november 1980 namen 
we afscheid vlln hem op het parochieel kerkhof van 

zijn woonplaats Denekamp. 

Het plotselinge heengaan van onze man en vader 
doet een grote leegte ontstaan in ons midden en valt 
ons moeilijk nu al afscheid te moeten nemen Vlln hem, 
die ons zo dierb.!lär was. 
We zoeken dan naar een perspectief, w.1arbinnen men· 
sen, die Christen proberen te zijn, hun onmacht en 
verdriet, hun pijn, opstandigheid en angsf kunnen 
situeren en te boven komen . En dat perspectief vin· 
d~n we als we opkijken naar Jezus, de gekruisigde. 
Hij werd immers naar dit kruis gebracht door Zijn 
consequente wijze van goed zijn voor de ander. Hij 
is don ook het licht voor mensen in verdriet, voor 
mensen in hoop. Zei Hijzelf n iet : .,Als ik opgeheven 
zal zitn, dan zal ik allen tot mij trekken"l (Joh. 12,32) 
En zo weten we dat een nieuw bestaan, een nieuw 
leven, een nieuwe wereld hem ten deel zal vallen, 
omdat hij in zijn leven zijn kracht en toevlucht vond 
bij God, in alle eenvoud en oprechtheid en omdat hij 
zijn levensopdr~cht nauwgezet heeft vervuld. 
Samen met moeder had hij gebouwd aan zijn gezin 
e n zijn bedrijf en samen ook leefden 1e naar hun zil
veren huwelijksfeest toe. Hij was nog vol idealisme. 
De meest eenvoudige matJr ook de meest sublieme 
bevestiging van dit feven kwam van zijn kïnderen 
Hij is voor ons altijd een goede vader geweest I 

Sociaal bewogen als hij was, had hij steeds veel be
langstelling en inbreng in de gemeenschap op recrea· 
tief gebied. (D .O,S. en Karnaval) en met zijn aange
boren inzicht in menselijke verhoudingen had h1 vele 
vrienden, die bij heni bemoediging, steun, levenslust, 
kdmeraadschap en hartelijkheid ondervonden. 
We mogen dan ook 1e99en dat er een einde geko· 
men is aan een welbesteed leven. 
Dierbare •chtgenote, ik dank jul lie voor je hartelijk
heid. jé trouw, jo goede zorgen. ~u God het zo wil
de, moet je jezelf blijven opfrekken aan de herinne
ring aan zoveel fijne jaren. 
Mijn kinderen, mijn bezordheid voor jullie was groot. 
Ik vraag jullie nu : goed te 1ijn voor moeder en hc:,ar 
Ie blijven omgeven met jullie liefde. 
Ook mijn familie en vrienden dank ik voor alle goed'· 
heid. Bewaart mij in Uw gebed. 

Voor Uw blijken van medeleven onze oprechte dank. 

familie Veltmaat - Slegge 

J. Benneker - koster - Denekamp 




