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Dierbare herinnering aan 
Antoon Schaapveld 

echtgenoot van 
Jo Driessen 

Geboren op 10 iuni 1923 te Aalten, 
overleden op 12 oktober 1990 te Aalten 
Wij hebben afscheid van hem genomen tij
dens een gezongen uitvaartmis in de aula 
aan de Romienendiek, en hem daarna ter 
ruste gelegd op de R.K. begraafplaats 
Berkenhove. op 17 oktober 1990. 

Graag hadden wij papa nog een tijd in 
ons midden gehad, maar dat heeft helaas 
niet zo mogen zijn. Wij zullen hem dan 
ook erg missen, hij was altijd onze grote 
steun en toeverlaat. hij was er alllJd. 
geheel op z11n eigen wijze. 
Naast h.et gezin. vond hij de zaak erg 
belangnJk De dierbaarste hennnerin9en 
zullen a1t11d de momenten zijn, die w11 in 
huiselijke kring hebben doorgebracht 
maar óók hebben w11 geleefd samen met 
de zaak en alles wat daar omheen 
hoorde. Wij zijn dan ook erg dankbaar 
voor al die mensen, die zijn en onze 
wegen hebben gekruist. 
Fijne herinneringen hebben wij de laatste 
tijd vaak opgehaald: hij straalde altiJd rust 
en tevredenheid uit. 

Dol was hij ook op zijn kleinkinderen, 
waar hij altijd tijd voor vond en zo stilletjes 
va~ _kon genieten, vi1f iongens en een 
me1s1e. 
Tevens zag hij verlangend uit naar het 
moment dat hij voor de zevende keer opa 
zou worden. 
Tot het laatste moment heeft hij heel veel 
vreugde beleefd aan zijn werk. Hij had 
nog zoveel af te maken, om samen met 
Jo heel oud te worden, dat was hetgene 
wat hij nog voor ogen had. 
Wij bidden U Vader ontvangt hem in Uw 
Huis. Hij zal altijd voortleven in onze 
gedachte en wij zullen ons sterken aan 
zijn voorbeeld en van hem blijven 
houden. Want hij was een heel bijzonder 
mens. Amen. 

Voor Uw belangstelling en medeleven na 
het overlijden van mijn dierbare man, 
onze vader en opa, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

Fam. Schaapveld. 


