
"Ik ga heen 0111 voor II een p/aa/s te bereiden". 
(Jezus van Nazareth) 

t 
Ter dankbare herinnering aan 
ALBERTUS VELTIEN 

Hij werd op 4 mei 1904 te Lemelerveld 
geboren uit het huwelijk van Derk Jan 
Veltien en Maria Schrijver en gedoopt in de 
kerk van Onze Lieve Vrouw Tenhemelop
neming te Heino. 
Op 1 juni 1938 trouwde hij in de kerk van 
St. Antonius te De Vecht met 

Gerarda Johanna Huisman 
met wie hij ruim 33 jaar lief en leed heeft 
gedeeld en met wie hij drie kinderen heeft 
grootgebracht. 

Op jonge leeftijd heeft hij al moeten erva
ren dat het leven hard kan zijn; want toen 
hij nog maar nauwelijks 11 jaar oud was 
stierf zijn moeder en als 12-jarige jongen 
moest hij het ouderlijk huis verlaten om 
zelf de kost te verdienen bij anderen. Zo 
was hij al vroeg verplicht voor zichzelf op te 
komen, en dat is waarschijnlijk mede oor
zaak geweest, dat het leven hem hard heeft 
gemaakt en hij soms ook voor anderen 
hard kon zijn. 
Wilde hij ons ook 'harden' voor het leven? 
Zo herinneren we ons een uitspraak: 'Je 
moet van je kinderen houden maar je moet 
het hen niet laten merken'. 

Toch wllen wc ons hem blijven herinnerer 
als een zorgzame vader en opa. Met namt 
was hij zorgzaam voor Wim die meer dar 
anderen bescherming nodig had. En al wfü 
het dan via anderen, toch mochten we ho
ren dat hij dankbaar was voor de goede 
zorg die aan hem werd besteed. Hij vond 
het erg, dat hij de laatste jaren steeds slech
ter kon zien, en toen hij daarbij ernstig ziek 
werd verlangde hij naar de dood. 
Op dinsdag 4 september 1990 heeft hij het 
sacrament der zieken omvangen en nog 
diezelfde dag is hij gestorven. 
We bidden hem toe, dat hij nu voor eeuwig 
mag leven bij God. 

Gij weet niet, gij die leeft, 
gij kunt het ook niet weten 

voordat ge sterven zult, 
hoe waarlijk ongemeten 
de goedheid is van God 
en zijn barmhartigheid. 

(Guido Gezelle) 

ITT? danken u hartelijk voor alle goedheid 
die u aan hem hebt bétoond tijdens zijn 
leven en dat u ook aan ons hebt gedacht bij 
het sterven van onze zorgzame vader en 
opa. 

Zijn kinderen en kleinkinderen. 
De Vecht, september 1990 




