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Antoon en Dora: in ruim 56 jaar huwelijk hecht 
met elkaar vergroeid. Een !\vee-eenheid die door 
vaders overlijden abrupt verbroken is. 

Antoon werd geboren tijdens de eerste wereld
oorlog als oudste van een ge . .dn met vijf kinde
ren. Op de lagere school bleek dat 7ijn talenten 
lagen bij cijfers en letters. Met gereedschap had 
hij geen affiniteit. Hij ging naar de Mulo, kwam 
in dienst bij de Twentsche Bank en volgde de 
handelsavondschool. Daarna werd hij boekhou
der bij E. Nijhofs Handelmaatschappij De Spar. 
Hij was voorzitter van de Katholieke Arbeiders 
Jeugd. 
In de l\veedc wereldoorlog kreeg hij verkering 
met moeder. Zij hadden hun diepe geloofsover
tuiging gemeen, die de basis vormde voor hun 
huwelijk en gezin. Ilij werd pater familias van 
drie kinderen, zeven kleinkinderen en een achter-

kleinzoon. Hij leefde intens mee met hun wel en 
wee. 
Vader genoot erg van de vele autotochtjes d ie hij 
samen met moeder maakte. Vaak kwamen ze dan 
oppassen bij de kleinkinderen die inmiddels over 
heel Nederland verspre id woonden. 
Vader bood met zijn nuchtere kijk op de wereld 
een prima tegenwicht tegen de hoge vlucht die 
moeders spiritualiteit kon nemen. Met zijn droge 
humor relativeerde hij deze en genoot van het ons 
laten genieten. Vader was een hoffelijke man, een 
statige verschijning: ook achter de rollator liep 
hij kaarsrecht. 
Hij leed zichtbaar onder zijn toenemende doof
heid, zijn onmacht te willen horen. dat niet te 
kunnen en de eenzaamheid die hij daardoor voel
de in grotere gezelschappen. 
Vader kwam in korte tijd !\Vee maal te vallen, 
waardoor hij zich erg onzeker ging voelen. Zijn 
vaak geuite wens: "Dora, ie möt mie eerst loatn 
goan", is in vervulling gegaan. 

Voor uw medeleven ondervonden na het over
I ijden en bij het afscheid van m ijn man. onze 
vader en ( over)opa willen wij u oprecht bedanken. 

Dora Veltman-van ' t Rood, 
kinderen. kleinkinderen en achterkleinzoon. 




