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Dankbare herinnering aan 

Aloysius Antonius Maria Veldman 
EMERITUS-PASTOOR 

Hij werd geboren te Denekamp op 23 au 
gustus 1910. 24 Juli 1938 werd h1i in Utrecht 
tot priester ' van het Aartsbisdom gewijd. 
Hij was achtereenvolgens als kapelaan werk 
zaam te Baak, Vleuten, Tubbergen en IJs
selstein. 12 September 1958 werd hij be
noemd tot pastoor in Varsselder en Veld
hunten. 18 Oktober 1964 werd hij geïnstal 
leerd tot pastoor van de TheresiapJrochie 
te Apeldoorn. Zijn laatste parochie werd 
Broekland. waar hij van 15 december 1972 
tot aan zijn emeritaat in september 1980 
gewerkt heeft. 
Hij ging toen weer wonen in zijn geboor
tedorp, waar hij de laatste levensjaren door
gebracht heeft in het verzorgingstehuis .Ge
rardus Majella". Daar overleed hij plotseling 
op 4 februari 1985. Na de uitvaartdienst 
werd hij te ruste gelegd op het kerkhof van 
de St. Nicolaasparochie te Denekamp. 

Wij zullen ons pastoor Louis Veldman blij
ven herinneren als een eenvoudige en mee
levende priester, die voor zijn parochianen 
altijd klaar stond. Zijn tijd was gewijd aan 
mensen. 
TUdens zijn pastoraat wilde hij graag ie
dereen aan zijn trekken laten komen . Het 
was zijn mening dat 'n priester nooit mag 
kiezen voor extreme richtingen. maar zich 
altijd moet laten leiden door de geest van 
het Evangelie of zoals de apostel Paulus 
het zegt: 
"Heel onze geschiktheid komt van God. 
Hij is het. die ons bekwaam heeft gemaakt 
dienaars te zijn van een nieuw verbond, 
niet van de letter maar van de geest". 

(2 l<or, 3, 5-6) 

Zo heeft pastoor Veldman geleefd en 
gewerkt. 

Moge de Heer van de l<erk zijn trouwe 
dienaar opnemen in Zijn heerlijkheid. 

Hij ruste in vrede. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van onze beminde broer. zwa
ger, neef en oom. betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

J. Benneker - koster - Denekamp 


