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Dankbare heronnering aan 

Antoon Jozeph Derkman 

echtgenoot van 

TRUUS MARIA THERESIA HAMPSINK 

Toon werd geboren te Denekamp op 4 maart 1926 en 
overleed 30 JUli 1996 in het MediSCh Spectrum ,.Twen
te" te Enschede. 3 Augustus werd hiJ na de Euchanstie
vienng begraven op het kerkhof van de St 
N1Colaasparoch1e te Denekamp. 

Nog met de moo1ste hermnenngen aan het 4<>-Jang hu· 
welijk op 25 oktober 1995 en on mlleme fam1lleknng tiJ
dens een weekend 10 ,.Center Parcs" gev1erd hadden 
we n1et kunnen vermoeden dat deze lieve man, zorg
zame pa en fijne opa een half )aar later te horen zou 
kriJgen dat een kwaadaardige Ziekte Z1jn longen had 
aangetast. 
Wel had hij geruime liJd al geklaagd over ZIJn zware ver
moeidheid. Een radiologische behandeling bezorgde 
hem veel leed en het was heel moeilijk voor hem om 
zijn emoties een juiste plaats te geven. 
Toon Derkman was een bekend en bemind persoon in 
onze gemeenschap. Door zijn opgeruimde en rustige 
natuur nam hij veel mensen voor zich in. 
De Vereniging van lndlê Militairen Overijssel, waarvan 
hij vice-voor~itter was, lag hem na aan het hart . 5 Mei 
dit jaar heeft hij nog deelgenomen aan de jaarlijkse do
denherdenking 1n Wageningen. TiJdens het defilé 
moest hij ziJn vaandel aan iemand anders overdragen. 
zo moe als hij was. 

Vele jaren was Toon voorzitter van de Voedingsbond 
FNV Denekamp en bestuurslid FNV en scholenge
meenschap van de A.B.T.B. hier in Denekamp. 
Bijna 40 jaar was hij als administrateur een correcte 
en trouwe medewerker bij de Gezondheidsdienst voor 
Dieren in Overijssel. Mede h1erdoor was hij een beken
de persoon bij veel veehouders in deze reg1o. 
Maar vooral was Toon een trouwe echtgenoot. Rust en 
vrede waren de peilers van ziJn huwelijk. Oe gezms
b<md was hem bijzonder dierbaar. Het meest genoot 
hiJ wanneer het hele gezin samen was. Met een lulste
rend oor en vol zorg stond hiJ altiJd voor Emmy, Lucy 
en Petra klaar, maar ook voor Jan, Rudy en Huub, toen 
d1e het gezinsleven binnen kwamen. Ook de klemkm
deren waren hem dierbaar en m de fam11ie was hiJ 
gez1en. 
De parochiegemeenschap verliest in hem een meele
vende en trouwe mede-gelov1Q8. HIJ was een vaste be
zoeker van de zondagse Hoogmis 
Nu hij van ons is heengegaan laat hiJ een lege plaats 
achter, vooral bij ziJn geliefd gezm. 
Mogen de vele goede herinneringen aan zijn rijk en 
welbesteed leven ons helpen dit verlies te verwerken. 
Bij God in de hemel blijft hiJ in liefde met ons ver
bonden. 
Toon, rust in vrede! 

Voor uw deelneming ondervonden na het over1ijden van 
mijn lieve man onze zorgzame pa en fijne opa betui
gen wij U onze oprechte dank. 

Truus Derkman-Hampslnk 
Kinderen en kleinkinderen. 


