
Zijn handen hebben voor ons gewerkt, 
zijn hart heeft voor ons geklopt, 

zijn ogen hebben ons tot 't laatst gezocht. 

In dankbare en fijne herinnering aan 

Antoon Boudrie 

Antoon werd geboren op 1 0 maart 1920 in 
Oldenzaal. Een aantal jaren geleden vertoonden zich 
de eerste ziekteverschijnselen en hetlaatste jaarging 
zijn gezondheid erg achteruit. 
Hij ontving het Sacrament der Zieken en overleed 
op zondag 14 oktober 2001 in zijn woning aan de 
Titus Brandsmastraatte Oldenzaal. 
We hebben afscheid van hem genomen tijdens de 
Eucharistieviering in de Antoniuskerk, waarna we 
hern ten ruste gelegd hebben op de begraafplaats 
aan de Schipleidelaan. 

Antoon was een rustige en bescheiden man. Hij 
hield niet van opsmuk en poespas. Samen met zijn 
broers werkte hij als uitvoerder in de bouw. Hij 
was zeer handig, getuige ook het meubilair in de 
woonkamer. Hij tuinierde graag en kweekte zijn 
groenten en tomaten voor de hele familie. 

Samen met Toos was hij 53 jaar getrouwd. Er kwa
men vier kinderen, die gezorgd hebben voor zijn 
tien kleinkinderen. Antoon was geen prater. Zijn 
mooiste uren waren het samen-zijn op de zondag
morgen met de kinderen en kleinkinderen en 
natuurlijk de onafscheidelijke borrel. Met zoon 
Johan had hij iedere avond een praatje in de tuin. 
Toos heeft hem verzorgd en begeleid. Ze deed dit 
met veelliefde en hij was haar daar zeer dankbaar 
voor. Met zijn ogen volgde hij het komen en gaan 
van de kinderen en kleinkinderen, maar vooral de 
aanwezigheid van zijn vrouw. 
Wij blijven aan hem denken in onze verhalen over 
hem, maar vooral in een levenshouding, waarin 

· hij ons is voorgegaan. 
Wij geloven en weten dat Antoon nu bij God is. 
Van daaruit blijft hij met ons verenigd. 

Antoon, vader en opa, hartelijk dank 
voor wat u voor ons heeft betekend. 

We zullen hem missen. 

Wij danken eenieder voor de belangstelling en het 
medeleven rond het heengaan van mijn man, onze 
vader en opa. 

Toos Soudrie-Jansen 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, 19 oktober 2001 


