
Uw Licht leidt ons 
door het leven. 



Ter dankbare herinnering aan 

Antonius Albertus Veltkamp 
echtgenoot van 

Johanna Wilhelmina Nijboer 

Hij werd geboren 1 december 1894 te Heino 
en daar is hij ook overleden 26 augustus 
1984. Zijn lichaam werd te ruste gelegd 29 
augustus op het R.K. kerkhof te Heino. 

Voor Antoon Veltkamp is de weg naar de dood 
een martelgang geweest, en terecht mogen wij 
bidden: Heer, herinner U de namen van hen die 
gestorven zijn, en vergeet niet dat zij kwamen 
langs de straten van de pijn, langs de wegen 
van het lijden, door het woud der eenzaamheid, 
naar het dag en nacht verbeide Vaderhuis, hun 
toebereid. En God laat het trootsten en een 
hulp zijn op die lijdensweg aan ons mensen 
over, en zijn vrouw Anna is de engel geweest 
die hem voortdurend bijstond. Hij is gestorven 
juist op de dag dat ze 48 jaar getrouwd waren. 
De apostel Paulus, die veel nagedacht heeft 
over de zin van het lijden, schrijft er dit over: "Ik 
ben er zeker van dat het lijden van deze tijd niet 
opweegt tegen de toekomstige heerlijkheid die 
ons geopenbaard zal worden". Pijn en benauwd
heid zijn nu voorbij en hij is de eeuwige heerlijk
heid binnengegaan. Geen oog heeft het gezien 
en geen oor heeft het gehoord wat God bereid 
heeft voor hen, die Hem liefhebben. En hij was 
een vroom mens, na een arbeidszaam leven, 
toen hij ging rusten, was de weg naar de kerk, 

zijn dagelijkse gang. Waar nood was, hielp hij, 
en bij Oom Antoon waren de kinderen welkom 
aan tafel. Een tuin met bloemen en zonder on
kruid was een groot plezier in zijn leven. Hij is 
voor velen een goede buur geweest en dank
baar blijven wij hem herdenken. 
Hij ruste in vrede. 
Amen. 

Voor uw hulp en bijstand en voor uw 
deelneming betoond bij het overlijden 
van mijn dierbare echtgenoot ben ik u 
heel dankbaar. 

Mevr. J.W. Veltkamp-Nijboer, 
Canadastraat 18, 

Heino. 


