
omdat hij 1J;ur mocitc mee had. Papa wilde nie
mand tot la~t zijn en klaagde nooit. Ook niet llJ· 
dcfö zijn ziekte in de laatste maanden. HIJ het 
merken dat hij het IÏJn 'ond dat mama en de km· 
deren zo goed ~Oor hem zorgden. 

Na 'oorzicn te zijn 1an hel Sacrament der 
Z1dm 1s hiJ op 8 nmcrnht:r 2001 overleden lhj 
heeft de ongelijke ,;trijd niet kuuneu winnen. 
Op 13 november 2001 is voor papa, in de pa
roch.iekcrk van St. Jan de Doper in Kc1jenhorg. 
ecu eucharistieviering gehouden. wa;1rna we 
hem naar 1i1n laatste rustplaats hebben gebradlt 
op het parochiekerkhof akbar. 

Papa, we d:mkcn je l'OOr de vele zorgzame en 
liefdevolle pren 
Wij zijn erg hlij dat 1\ ede laatste tijd zo dichtbij 
je konden lÎJn 

Mama, kmdcn:n en kleinkinderen. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en 
mede Ic ven. 



Een blijvende herinnering aan 

ANTOON HEBBEN 

Op 9 februari 1921 werd papa geboren aan de 
Schooldijk in Baak. Hij had een fijne jeugd op de 
boerderij van zijn ouders. 
De oorlog heeft een groot stempel op zijn leven 
gedrukt. Daarna werd hij erg gelukkig toen hij 
mama leerde kennen. Zijn trouwdag op 27 sep
tember 1949 was een van de vele hoogtepunten 
in zijn leven. Met mama woonde hij op de boer
derij aan de Voonseweg bij haar ouders. Samen 
bouwden ze met hart en ziel een mooi bedrijf op. 
Daarnaast was papa erg trots op zijn acht kinde
ren. Hij probeerde altijd op tijd klaar te zijn met 
zijn werk om, voordat de kinderen naar bed gin
gen, samen nog iets geLelligs te doen. 
Toen papa en mama in september naar Hengelo 
verhuisden, namen Richard en Anja bet bedrijf 
over. Die stap was destijds groot. Toch hebben ze 
er nooit spij t van gehad. Papa ging wel iedere 
dag nog naar 'huis'. !Iet heeft hem pijn gedaan 
toen dat niet meer mogelijk was. 

Papa leefde in en met de natuur. Hij genoot 
intens van alle dieren op de boerderij. 
Aan de boerderij, de siertuin, de groentetuin en 
het erf besteedde hij erg veel zorg. Het tuinieren, 

thuis en bij de kinderen, bezorgde hem veel ple
zier. Hij was er altijd trots op als hij in het voor
jaar de eerste bloem kon plukken of als hij fruit 
mee naar huis kon nemen. 
Hij hechtte aan regelmaat Op tijd beginnen, om 
12 uur eten, een dutje doen, vol energie weer aan 
de slag en ·s avonds tijd voor ontspanning. 
Hij vond het fijn om samen met mama en vrien
den een fietstocht te maken. Dan genoten ze 
onderweg van lekkere broodjes en een borrel. 
Twee of drie avonden per week werd er een 
kaartje gelegd. Papa zei altijd dat hij goed tegen 
zijn verlies kon, maar hij vond bij canasta dal de 
ander altijd wel héél veel geluk bad. Hij was een 
verwoed liefhebber van dansen. Er ging geen 
feest voorbij of hij stond op de dansvloer. Voor 
hem was geen dans te gek. 

Papa genoot intens van de kleinkinderen. Hij 
ging er heel graag naar toe en vond het ook erg 
ftin als ze bij hem kwamen. Hij gaf ze veel aan
dacht en was een echte opa voor hen. 
Twee jaar geleden vierden papa en mama hun 
50-jarig huwelijksfeest samen met de kinderen 
en kleinkinderen. Hij vond het fantastisch om dit 
met iedereen waarvan hij hield te vieren. 

Papa was een man van weinig woorden. Hij ver
telde niet wat hem dwars zat of bezig hield, 


