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In dankbare herinnering aan 

TOM FLORIS 

echtgenoot van 
Lies ten Asbroek 

Hij werd geboren te Lonneker op 7 okto
ber 1933 en overleed geheel onverwacht 
in zijn woning te Enschede op 2 septem
ber 1991 . De H. Eucharistie bij zijn uit
vaart werd gevierd in de H. Hartkerk te 
Enschede op 5 september d.o.v., waarna 
de crematie plaats vond te Usselo. 

Zijn plotseling sterven, dat voor hem de 
overgang betekende midden in de nacht 
vanuit de slaap naar het eeuwig leven bij 
God, heeft bij zijn vrouw Lies, zijn doch
ters Anita en Jolien, zijn schoonzonen 
Hans en Jan en zijn kleinkinderen veel 
droefheid en verslagenheid gebracht. Hij 
mocht slechts 57 jaar worden . Hij is 31 
jaar gelukkig getrouwd geweest met zijn 
geliefde vrouw en hij heeft zich al die 
jaren met hart en ziel gegeven voor het 
welvaren van hun gezin. Zolang zijn ge
zondheid goed bleef, had hij een verant
woordelijke taak als magazijn-chef, en 
ook daarna bleef hij zich geheel inzetten 
bij een lichtere functie. Zijn opgewekt-

heid en positieve levensinstelling maak
ten hem geliefd bij zeer velen en hij had 
een sterk sociaal gevoel voor hulp aan 
anderen. Maar het meest voelde hij zich 
betrokken bij het leven en welzijn van de 
gezinnen van zijn dochters en voor zijn 
kleinkinderen was hij een heel lieve opa. 
Nog vele plannen hadden Tom en Lies 
voor de naaste toekomst, maar geheel 
onverwacht kwam deze totale breuk in 
hun samen-zijn. Lies moet nu alleen ver
der gaan temidden van en gesteund door 
haar dierbaren, maar zij kan zich gesterkt 
en getroost weten door de herinnering 
aan het levensdevies van haar man Tom: 

Vergeet mij niet en wees goed voor elkaar. 

Moge Tom nu geborgen zijn in de liefde 
van Jezus'H. Hart in Gods Vaderhuis. 

Voor Uw meeleven na het overlijden van 
mijn innig geliefde man, onze goede 
papa en lieve opa zijn wij U zeer dank
baar. 

Mevr. A. 8. G. Floris - ten Asbroek 
kinderen en kleinkinderen 

Enschede, september 1991 




