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Ter gedachtenis aan 

ANTONIUS VERMEULEN 

weduwnaar van 

SUSANNA CATHARINA SONTROP 

Hij werd geboren te Schalkwijk op 11 mei 
1902 en overleed, gesterkt door de H. H. 
Sacramenten der Zieken. In het Andreas 
Ziekenhuis te Tiel op 8 april 1981 en werd 
begraven te Schalkwijk 11 april d.a.v. op 
het R. -K. kerkhof. 

Van mensen uit die tijd zou je kunnen 
zeggen de woorden die Jezus sprak: 'Za
lig de eenvoudigen van geest, want zij 
;zullen God zien'. Vader was een man die 
met weinig reeds tevreden was. Met zijn 
handicap, het been, zoals hij dat zelf al
tijd zeggen kon, heeft hij het niet altijd 
even gemakkelijk gehad. In zijn trouwen 
heeft hij veel moeten tobben met zijn 
vrouw, die hij een lange tijd met liefde 
heeft verzorgd. Voor zijn gezin was hij een 
goede en zorgzame vader. In al le eenvoud, 
waarover Jezus sprak, heeft hij het dage
lijks brood verdiend voor vrouw en kin-

deren met het simpele werk als boeren
knecht. Toen hij dit na jaren niet meer 
aan kon, zijn ze samen naar een bejaar
dentehuis gegaan. Daar werd hij de grote 
eenzame, toen na vier maanden zijn vrouw 
overleed. Nog enkele jaren daarna is va
der bij zijn zuster geweest. Toen deze 
stierf, is hij opgenomen in het bejaarden
tehuis te Wamel, waar hij ruim negen jaar 
verbleef. Ondanks alles bleef hij een blij 
en opgewekt mens. Hij vond het fijn als 
zijn kinderen en kleinkinderen hem zon
dags kwamen opzoeken. Het laatste half 
jaar ging zijn gezondheid erg achteruit. 
Hij voelde dat zijn aardse pelgrimstocht 
ten einde liep. Zijn laatste woorden waren 
dan ook de samenvatting van een eenvou
dig leven : 'Lieve kinderen, het is goed 
geweest'. Laten wij dit laatste in ons ver
dere leven meenemen als een kostbaar 
geschenk, want vader was een goed en 
gelovig mens. 

Voor de vele blijken van belangstel ling na 
het toch nog plotselinge overlijden van 
onze lieve, zorgzame vader en opa 

ANTONIUS VERMEULEN 

danken wij U hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen 




