
Een dankbare en fijne herinnering aan 

Thony Hilberink 
echtgenoot van 

Annie Hilberink-ter Braak 

Hij werd geboren op 20 februari 1930 in 
Borne. Op 1 9 mei 1998 overleed hij, na 
voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken, 
in zijn huis aan de Heetveldsweg in Almelo. 
W ij namen op 23 mei 1998 afscheid van hem 
tijdens een Eucharistieviering in de St. Jozef
kerk eveneens te Almelo, waarna wij hem 
begeleid hebben naar het crematorium 
"Enschede' te Usselo. 

Met pijn in ons har t moeten we nu al afscheid 
gaan nemen van mijn lieve man. onze vader 
en opa. Het is allemaal ook zo snel gegaan. 
Want nog niet zo lang geleden kreeg Thony te 
horen. dat hij een ongeneeslijke ziekte bij zich 
droeg. Tot dan toe was hij nooit ziek geweest. 
Vanaf het begin dat hij dit vreselijke bericht te 
horen kreeg. heeft hij alles wat op hem afkwam 
met een zeker realisme weten te aanvaarden. 
"Het is mijn tijd", zei hij dan. En ook nog "Ik wil 
als eerste gaan· . 
We moeten afscheid nemen van een man dia 
het leven van de vrolijke kant bleef bekijken 
ondanks alles. Ook t ijdens zijn ziekte had hij 
een opbeurend woord voor iedereen. Hij bleef 
tot het einde toe een opgewekt mens. Hij liet 

zich niet van zijn stuk brengen. Hij heeft zi1n 
ziekte met grote waardigheid gedragen zonder 
ooit te klagen. 
Vader hield van de natuur en met name de 
vissport lag hem wel. 
Het viel ons dan ook op, dat hij de laatste ti jd 
niet meer ging vissen. Hij werd er te moe van. 
Het leven van Thony stond op de eerste plaats 
in dienst van zijn gezin. Wij zijn hem dankbaar 
voor de goede zorgen die hij heeft besteed aan 
zijn vrouw. zijn kinderen en zijn kleinkinderen. 
Op zo'n man, vader en opa mogen wij best 
trots zijn. 
Wij kunnen niet begrijpen dat we hem. die nog 
zo belangrijk is in ons leven, nu al los moeten 
laten. We moeten hem definitief uit handen 
geven. Uit handen geven in de handen, zo 
geloven wij, van de levende God. Wij bidden 
dat Thony daar mag zijn waar geen plaats meer 
is voor pijn, verdr iet en de dood. Dat hij samen 
met de familieleden, die hem in geloof zijn 
voorgegaan, voor altijd mag genieten van de 
hemelse heerlijkheid. Wij bidden dat hij mag 
rusten in vrede. 

Wij willen u allen hartelijk bedanken voor de 
vele blijken van medeleven die wij mochten 
ontvangen. na het overlijden van mijn lieve man 
en onze lieve vader en opa . 

Annie Hilberink-ter Braak 
Kinderen en kleinkinderen 


