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In dankbare herinnering aan 

TONNYKIP 

echtgenoot van 

JO TER BEEK 

Hij werd geboren op 28 februari 1940 te Oldenzaal. 
Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken, 
overleed hij op 4 september 1992, op de leeftijd van 52 
jaar, mijn innig geliefde man en onze zorgzame fijne pa. 
We hebben afscheid van hem genomen op9september, 
na een Eucharistieviering in de parochiekerk van Onze 
Lieve Vrouw ten Hemelopneming en hem daarna te 
ruste gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal. 

Afscheid nemen doet pijn. 
Altijd, maar vooral wanneer dat al op 52 jarige leeftijd zo 
onherroepelijk is. 
Voor ons was en blijft hij onze pa. 
Een man, een vader om trots op te zijn. 
Hij was een man uit één stuk. 
Tonny hield niet van veel woorden. Hard werken paste 
beter bij hem. 
Voor Jo, Monique, Mariêtte en Ronny, maar ook voor zijn 

familie, zijn buren en vei~ anderen, stond hij_ altijd klaar: 
Te vroeg kon hij niet meer werken op de manier, zoals hij 
wilde. Met een bewonderenswaardig doorzettingsver
mogen,heeft hij toch heel veel weten op te bouwen. De 
grote werklust en dat doorzettingsvermogen heeft hem 
geholpen tot kort voor zijn ernstige ziekte zijn afspraken 
na te komen. Waar Tonny anders liever heel zelfstandig 
werkte, was hij tijdens zijn ziekte heel dankbaar voor de 
helpende hand van zijn vrouw, zijn dochters en Ronny. 
Vooral de laatste weken was hij heel afhankelijk van de 
hulp van anderen. Dat paste niet bij hem. 
Vooral Jo was toen en altijd al, een grote steun voor hem. 
Toen viel het op dat hij op zijn eigen kenmerkende wijze 
heel veel van zijn vrouw en kinderen hield. 
Niet zijn ziekte stond op dat moment ce_ntraal, maar wel 
de zorgen die hij had over hun welzijn, wanneer hij 
afscheid moest nemen. 
Bewonderenswaardig was hij tijdens zijn leven, nog 
bewonderenswaardiger was hij tijdens zijn ziekte, vooral 
de wijze waarop hij afscheid heeft genomen van ons. 

HIJ KON ALLES. HIJ WOU ALLES. 
HIJ DEED ALLES VOOR ONS. 

Voor uw belangstelling na het overlijden van mijn lieve 
man en onze zorgzame pa, zijn wij u erg dankbaar. 

Jo Kip-ter Beek 
Monique en Ronny 
Mariêtte 


