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In dankbare herinnering aan 

onze l ieve man, vader en opa 

MARINUS VEL TMAN 
Hij werd geboren op 4 november 1918 te 
Hengelo en op 9 maart 1992 overleed hij In 
het SMT te Hengelo, na voorzien te zijn van 

het sacrament der zieken. 

Toch nog onverwacht ging vader van ons heen. 
De laatste jaren van zijn leven zijn voor hem 
niet de mooiste geweest. Vaak heeft hij in 
zijn leven getobt met de gezondheid, maar 
de laatste tijd werd het steeds duidelijker, 
pa wordt niet meer de ouwe. Toch hoopte 
hij met ons om nog te mogen leven. Nu hij 
is heengegaan kunnen wij het moelhJk be
grijpen en aanvaarden. Het zal voor ons die 
achterblijven niet gemakkelijk zijn hem niet 
meer aan te treffen op zijn vertrouwde stekje 
op de bank. 

HIJ was voor ons een zorgzame man en vader 
die zich In zijn leven veel heeft ontzegd voor 
zijn gez in. HIJ was een gevoel ige en emo
t ionele man die altijd erg betrokken was bij 
het wel en wee van anderen en hij stond 
altijd voor iedereen klaar. HIJ was dol op 
zijn k leinkinderen die veel voor hem beteken
den en d ie ook graag bij hem kwamen. Zelf 
was hij het liefste thuis en hij was het geluk
kigst als hij a l zijn k inderen en kleinkinderen 
om zich heen had. 

Wij hebben mede dank zij hem een hele 
fijne jeugd gehad. Het was bij ons thuis altijd 
gezel l ig en druk; de deur stond voor iedereen 
open. Wij zijn dan ook dankbaar dat vader en 
moeder zo lang samen mochten zijn en in 
augustus hun 40-jarige huwelijksfeest nog kon
den vieren. 

En wat we ook n iet onvermeld wi llen laten 
was zijn geloof in God. Hij was een diep 
gelovige man. Maar hij had er wel eens 
moeite mee om al het lijden zonder meer te 
accepteren. Toch had hij op het laatst zijn 
rust gevonden en legde hij zijn leven in Gods 
hand. 

Hoeveel verdriet wij vandaag ook hebben. 
Wij zullen altijd met blijdschap en dankbaarheid 
aan hem blijven denken. 
Lieve man, pa en opa bedankt voor alles. We 
zullen Je nooit vergeten en we hopen dat je 
in vrede zult rusten . 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn l ieve man, vader en 
opa zeggen wij u hartelijk dank. 

E. H. Veltman-Zonneveld 
Kinderen en kleinkinderen 




