
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



+ 
Dankbare herinnering aan 

HENDRIK JOHANNES VELTROP 

Te Weiteveen geboren op 17 augustus 1941 , 
gaf hij zijn ja-woord op 10 december 1968 
aan Jantje Post. Hij was trots op hun zoon 
Jan, v-oor wie hij er altijd was. 
Een trouwe echtgenoot , een zorgzame va-
der. Hij werkte eerst in het veen, daar-
na in de fabriek tot hij voor twee jaar 
door ziekte buiten het arbeidsproces kwam 
te staan .. Hij kwam robuust over; had een 
klein gouden hart. Hij beleed zijn geloof 
niet met de mond maar beleed zijn 
Christenzijn metterdaad . Hij was een me-
demens, waar je op aan kon , waar je 
mee in zee kon gaan , waar je op kon bou-
wen. Voor een ander had hij alles over, 
nooit was hem iets te veel. 
Van 't weinige dat hij had , kon hij altijd 
nog wat missen . Hij was zeer gastvrij; in de 
omgang een aangenaam persoon, die zich 
niet opdrong, wist waar hij moest staan . 
Hij was een "doen-christen ", een mede-
mens, een vriend ; een I iefhebber van de 
natuur en een op en top geboren jager, 
onder zijn medejagers zeer gezien. 
Ook daar wist hij zich te beheersen , waar 
de grenzen waren. 
Aan zijn plotselinge dood op 18 juni 1990 te 
Erica ging een onmerkbaar, van buitenaf 
niet waarneembaar ziekteproces vooraf. Een 
betrekkelijk kort leven vond een einde. Zijn 
stoffelijk lichaam hebben we na een Eucha-

ristieviering ten afscheid te ruste gelegd 
op de Algemene Begraafplaats te Erica op 
23 juni 1990. Daar rust het tot op de dag 
van de Heer. 
We zijn intens bedroefd, verslagen , over-
weldigd door verdriet. We kunnen het niet 
begrijpen , dat 't zo moest. 
We staren in een grote leegte, die ontstaan 
is, die we zullen moeten aanvaarden , hoe 
moeilijk ook. Maar we zijn ook dankbaar 
voor wat Hein, voor ons als echtgenoot, 
als vader, als vriend, als medemens bete-
kend heeft. In onze herinnering leeft hij 
voort. 

In de liturgie voor de overledenen lezen 
we: ,,Waarlijk passend en billijk is het dat 
wij U danken, eeuwige God, door Christus 
onze Heer. In wie voor ons de hoop op-
licht van de opstanding : opdat zij, die door 
de zekerheid van de dood bedroefd worden , 
door de belofte van 'n toekomstige onster-
felijkheid zouden worden getroost. Want 
voor uw gelovigen Heer wordt het leven 
veranderd, niet weggenomen en is er bij de 
afbraak van het aardse huis in de hemel 
een eeuwige woonplaats gereed gemaakt. " 

Voor uw medeleven in deze voor ons 
zo droeve dagen danken oprecht 

J. Veltrop - Post 
en Jan. 


