
Dankbaar gedenken we 

TIMOTHEUS JOHANNES 
VAN VEEN 

weduwnaar van 

Hermina Johanna Dorothea Engels. 

Hij werd geboren te s'Gravenhage op 
16 maart 1899. Hij overleed na 'n kort· 

stondige ziekte, gesterkt door de 
Sacramenten der zieken, op 18 janu

ari 1986 in ziekenhuis De Stadsmaten 
te Enschede. We deden hem uitgeleide 
in de uitvaartdienst in de St.Jacobus
kerk op 23 Januari. De crematieplech-

tigheid was te Usselo. 

Vele tientallen jaren woonde hij met 
zijn vrouw en zes kinderen aan 
De Vluchtestraat en droeg zorg 

voor hen. Door zijn werk kwam hij elke 
dag met veel mensen in kontakt. 

Deze kontakten kon hij niet missen. 
Ook in het verenigingsleven maakte hij 
zich verdienstelijk. • Zo was hij na 
de oorlog nauw betrokken bij de op
richting van de Marktbond en bezocht 
hij jarenlang de vergaderingen van de 
stedelijke bejaardenbond. 

Toen verhuizing naar Celebesstraat 12 
noodzakelijk was, bleef hij nauw be
trokken bij alles wat er in de wereld 
gebeurde: alle nieuws in de krant en 
op de T.V. volgde hij. • Zijn hobby's 
waren vissen en een kaartje leggen en 
de wekelijkse bejaardensoos van de 
St.Jacobusparochie. 

Toen zijn vrouw hem in 1981 ontviel 
was dat een hele slag voor hem. 
Hij miste aanspraak. - Het wekelijkse 
bezoek van zijn kinderen op Zondag
morgen maakte veel goed. En zijn 
kleinkinderen en achterkleinkinderen 
waren zijn rijkdom. Dat sprak hij nog 
uit op zijn 85e verjaardag. 
Totdat hij in het ziekenhuis moest 
worden opgenomen: 
"Als ik er niet doorheen kom ga ik 
graag naar Moeder". 
Gesterkt in zijn geloof door de zieken
zalving en door de Communie over
leed hij in de morgen van zaterdag 
18 januari. We mogen erop vertrouwen: 
bij God Zelf is voor hem een nieuwe 
Dag begonnen, boordevol geluk en 
nooit meer eindigend. 

Wij danken U voor uw gebed, uw 
medeleven en uw aanwezigheid. 

De familie. 




