
In dankbare herinnering 
aan mijn lieve Man, 

onze dierbare Vader, 
Schoonvader en Opa 

ANTHONIUS HENDRICUS JOHANNES 
VAN VEEN 

echtgenoot van JOHANNA ALEIDA MARIA TANKE 

Geboren te Poeldijk op 27 Juni 1907. 
Overleden te Poeldijk op 17 november 1987. 

Na de gezongen Eucharistieviering op zaterdag 21 
november d.a.v. In de Parochiekerk Sint Bartholomeus 
hebben wij hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op de 
Parochiële Begraafplaats aldaar. 

Heel zijn leven was gekenmerkt door eenvoud, eerlijkheid 
en plichtsbesef overeenkomstig zijn geloof. 
In 1913 emigreerden zijn vader en moeder - en met hem 
zijn vier zusjes - vol verwachting naar Chili. 
In 1919 kwam hij met zijn moeder en drie zusjes terug naar 
Nederland. Zijn Vader en Jongste zusje waren In Chlli 
overleden en aldaar begraven. 

Terug In Poeldijk ging hij werken als bakkersleerling. 
Daarna was hij enige tijd bakker op de Holland·America· lljn. 
Toch verlangde hij weer naar zijn moeder, die het ze lf ook 
moeilijk had. Hij ging In de tuin werken, maar werd 
uiteindelijk chauffeur. Op 7 juni 1938 overleed zijn 
moeder. 

Ondanks de oorlogsjaren trad hij op 12 Juni 1941 In het 
huwelijk met Johanna Aleida Maria Tanke. Het werden voor 
hem zorgzame, maar fijne Jaren. Zijn verantwoordelijkheids
gevoel voor het in kindertal toenemend gezin eiste bijna al 
zijn tijd op. 
Gedurende circa 30 Jaar reed hij als chauffeur op de 
vrachtwagen In het binnenland. Jarenlang was hij actief lid 
van de Bond. In zijn werk vond hij erkenning en waardering 
van velen om zijn Ijver en betrouwbaarheid. Op Toon van 
Veen kon men rekenen. 
Naast de vele uren, die hij op de auto en de groenteveiling 
doorbracht, probeerde hij nog wat bij te verdienen. Maar 
nooit voor zichzelf, altijd voor vrouw en kinderen. 

Sinds 1967 moest hij - na een heupoperatie - stoppen met 
werken. Hij vond toen meer tijd voor zijn vele hobbies, 
zoals: schaken en kaarten thuis en daarbuiten In club
verband, klusjes In huls en tuin, en fletsen samen met zijn 
vrouw op zomerse dagen. 

De laatste Jaren werd zijn gezondheid minder, kon hij er 
niet meer zelfstandig op uitgaan en raakte hij stéeds meer 
aan huls gebonden. Altijd was hij blij als er iemand langs 
kwam om een praatje te maken. En dankbaar was hij om de 
kleine dingen. 

Hij was een gelovig mens, die vanuit de Eucharistie -
later via de kerktelefoon - zijn kracht vond. Jezus zelf 
heeft gezegd: ,.Wie In mij gelooft, zal niet sterven. maar 
zal eeuwig leven:· 
Moge hij bij God, die alles weet, de beloning vinden voor 
alles wat hij gedaan en betekend heeft. 

Een voorbeeld heeft hij ons gegeven. 
Hoe groots in eenvoud was zijn leven. 

* DAT HIJ RUSTE IN VREDE • 




