


Met grote dankbaarheid voor alles wat hij 
voor ons heeft gedaan gedenken wij , 

JAN VELDMAN 
echtgenoot van 

DORA VELDMAN-MULLER . 

Hij werd op 11 augustus 1907 te Denekamp 
geboren en overleed, na het ontvangen van het 
H. Sacrament der zieken, op 30 december 1982, 
thuis te Denekamp. 
Op 4 januari 1983 hebben wij hem, na een 
H. Mis ter zijner nagedachtenis, in de St. Nico
laaskerk te Denekamp te ruste gelegd op het 
R.K. Kerkhof aldaar. 

Zijn leven heeft momenten gekend van vreug
de en verdriet. In 1940 heeft hij het hotel 
van zijn vader overgenomen, dit viel hem zwaar , 
maar hij werd hierin bijgestaan door zijn vrouw 
en later ook door zijn kinderen. 
Op zijn eigen manier heeft hij deze taak goed 
volbrac ht . Dit viel niet altijd bij iedereen in 
goede aarde, maar zijn inzet was altijd eerlijk 
en,,oprecht. Hij was iemand die niet aan de weg 
timmerde, dit liet hij aan zijn vrouw over. Hij 
werkte bescheiden, op de achtergrond. Geza
menlijk hebben ze de zaak goed beheerd. 

Hiernaast hebben ze een groot gezin gesticht. 
Ze kregen negen kinderen, waarvan ze Hans 
en ElsJe al vroeg moesten missen. In st ilte 
verwerkte hij dit verdriet. 

Hij was een trouwe en toegewijde man voo r 
zijn vrouw en een lieve en zorgzame vader 
voor 011s , zijn kinderen . Het deed hem deugd 
dat al zijn kinderen goed terecht zijn gekomen . 
Dit liet hij niet uitbundig blijken , toch was 
hij trots op hen . 
Voor zijn kleinkinderen was hij een li eve opa. 
Ze waren hem alle 13 even dierbaar. 
Hun huwelijk heeft bijna 41 jaar geduurd. In 
deze tijd hebben ze veel lief maar ook veel 
leed gedeeld . 
Zijn sterkste eigenschappen tijdens dit huwe
lijk waren geduld, oprechtheid en trouw. 

In 1974 werd de zaak verkocht. Na 34 jaar 
was dit een enorme opluchting voor pap. Hij 
stelde zich veel voor van het nieuwe leven, 
zonder zaak. 1 let nieuwe thuis was alles voor 
hem, meer hoefde hij niet . Hij was innig te
vreden op zijn stoel voor het raam. Ondanks 
zijn ziekte bleef deze plaats hem, tot op de 
laatste dag van zijn leven trekken. 

Wij zijn blij dat wij zijn laatste wens hebben 
kunnen vervullen, door hem thuis bij te staan 
in zijn laatste levensfase. 
Hij vond hierbij teven s veel steun en kracht 
in het geloof. Het afscheid nemen van zijn ge
zin viel hem erg zwaar. 
De laatste 2 dagen van zijn leven aanvaardde 
hij het feit dat hij dood ging. Zijn enige zorg 
gold mam en zijn kinderen . 



Voor uw medeleven bij het heengaan van pap 
danken wij u hartelijk. 

Wij hopen dat u mam in de komende tijd zult 
steunen bij het verwerken van het verdriet om 

pap, evenals bij het opbouwen van een nieuw 
leven . 

FAM. VELDMAN 


