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t 
'n Fijne en dankbare herinnering aan 

Antonius Johannes Christenhusz 
Toon 

echtgennOl van Mientje Velthuis 

Toon ~erd geboren op 29 oktober 1925 te 
Deumingen. Op I 2 april2005 b hij in het M.S.T. te 
Enschede overleden nadat hij gesterkt was door het 
Sacrument der Zieken. 

Op 16 april 1955 trouwde hij met Mientje Velthui> 
als eerste bruid~paar hier in de Mariakerk vandaag 
precies 50 jaar geleden. 
Pa werd een trot~e vader van drie kinderen. Later 
werd het gezin uitgebreid met twee schoonzoons en 
een ~choondochter. Uit deze huwelijken werden zes 
kleinkinderen geboren, ~aar hij een geweldige opa 
voor was. 
Ruim 35 jaar was hij werkt.aam hij Sanders 
transportwerktuigcn- en machinefabriek, waar pa 
met plezier heeft gewerkt 
Pa's leven ging niet altijd o'er roten. enkele l" are 
operaties moest hij ondergaan. Ondanks dit alle~ 
bleef hij altijd vrolijk en optimistisch. 

Een echte feestneu\ was hij en alf~ lid van twee 
kloot~hietverenigingen. 

Ook ging pa heel graag met ma op vakantie. 
Zondagsmorgen~ keek hij uit naar de komst van t'n 

kinderen en kleinkinderen. 
Hij ging met zijn kleinkinderen naar het speeltuin
tje. zolang hij dit nog kon. Toen dit niet meer ging 
deed hij vele spelletjes met hen aan tafel, voor z' n 
kleinkinderen wns opa niets teveel. 

Met veel plezier woonden ze aan de Pcese Bink 
ho~mraat en pa zei altijd: "Hier wil ik nooit meer 
\öt". Door enkele aanpassingen aan hun huis en de 
liefdevolle verzorging van ma kon 1ijn wens in vcr
vulling gaan. 

Pa, we jjn jou dankbaar voor de fijne jaren 
die we saml'n hebben gehad. We hadden 
je nog ;;o graag in ons midden gehad. 

Vele mooie herinneringen blijven. 
We hopen dat je mag worden herenigd met alle 
dierbaren die Je reeds jjn voorgegaan en dat Je 

samen met hen mag m~ten in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens zijn 
ziekte en na het overlijden van mijn man. onze pa 
en opa danken wij u hartelijk. 

Mientje Christenhusz - Velthub 
Kinderen en kleinkinderen 


