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In herinnering aan 

Antoon Dalhoeven 
Hij werd geboren te Losser op 21-7-1915 
en is op 10-10-2001 in het ziekenhuis te 
Oldenzaal overleden. 

Als een flakkerend vuurtje dat steeds minder de 
kracht heeft om te blijven branden , zo kunnen we 
pa beschrijven in de laatste week van zijn leven. 
Zijn heldere geest kon niet langer gedragen worden 
door zijn lichaam. Na de bediening van het sac
rament van de stervenden is pa in het bijzijn van 
ma, de kinderen en kleinkinderen van ons wegge
gaan. 
Goddank hoeft hij niet meer benauwd te zijn, hoeft 
hij niet meer afhankelijk te zijn van anderen. Hij sprak 
wel eens de angst uit voor een lang ziekbed , waarin 
hij zijn waardigheid en zelfstandigheid niet zou 
kunnen vasthouden. Hij hoopte op een plotseling 
overlijden. Hoewel het ons plotseling genoeg ging , 
heeft hij toch zware weken achter de rug. 
Het is goed dat hij niet langer hoeft te lijden. 
Het laatste jaar van zijn leven was moeilijk voor pa. 
Zoveel pijn heeft hij geleden aan zijn voet. Dikwijls 
reed hij in zijn scootmobiel naar het ziekenhuis 
samen met ma om behandeld te worden. Heel veel 
pijn heeft hij gehad. Toen hij zijn heup brak en 
opgenomen werd in het ziekenhuis, leek het eerst 
zo goed te gaan. Hij was opgewekt en praatte zelfs 
veel meer dan hij thuis deed. Hij was vol be
wondering voor de hulp en de hartelijkheid die hij 
kreeg van de "zusters". Het mocht niet zo blijven en 
we zagen hem achteruit gaan. 

We zullen pa zo missen. Niet alleen wij ; ma, 
kinderen, schoondochters , kleinkinderen en 
achterkleinkind , maar ook de verschillende buren in 

het huis met wie pa en ma zo'n goed contact hebben, 
de familie, de 'wichter ' oet Wierden. Zoveel ken
nissen en vrienden kregen een warm onthaal bij pa 
en ma. 
Hoewel pa niet een man van veel woorden was, had 
hij met ieder een goed contact. Heel veel mensen 
mochten hem graag. Zijn stoel blijft leeg en zijn plekje 
aan tafel waar hij zo graag een potje kaartte. 

Vele jaren werkte pa bij Gelderman in ploegen. Hij 
moest er in zoveel lawaai werken dat zijn gehoor 
ernstig beschadigd werd. 
Pa had een helder verstand. Hoewel hij begrip had 
voor de weinige kansen in zijn jeugd, vond hij het 
wel jammer dat hij niet verder heeft kunnen leren. 
Hij heeft zich echt ingezet om zijn zoons wél alle 
kansen te geven. Hij genoot er ook van als het hen 
en later de kleinkinderen goed ging. Pa was een 
tevreden mens. Samen met ma heeft hij het goed 
gehad. Ze vulden elkaar aan. Ze hebben goede tijden 
gekend en de minder goede tijden hebben ze samen 
doorstaan. 
We zijn hem dankbaar voor wie hij geweest is voor 
ons. 

Pa hield van eenvoud en eerlijkheid. Eigenschappen 
die hij soms in de kerk niet altijd kon ontdekken. Zijn 
houding naar de kerk was kritisch te noemen. 
We hopen dat al het goede van pa's leven, al de 
liefde die hij gaf en wilde geven, hem brengt naar 
een wereld vol vrede. 
We zullen hem nooit vergeten . 

We danken jullie allemaal voor jullie belangstelling 
en meeleven. 

Familie Dalhoeven. 


