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Met heel veel liefde willen we blijven denken aan 

Antoon Karel Jozef Kempers 

Tonny 

echtgenoot van Elly Kempers 

Je vocht voor wat je waard was, 
en dat was heel veel.. . 

Tonny werd geboren op 11 december 1943 als elfde kind in 
een gezin van vijftien kinderen. Hij groeide op in Losser en 
volgde daar de lagere school. In zijn tienerjaren verloor hij zijn 
beide ouders wat enorm ingrijpend is geweest. Deze 
emotionele last heeft hij altijd in stilte gedragen. Zijn oudere 
zus Truus en haar man Gerard hebben daarna een bijzondere 
plek ingenomen voor Tonny. Tonny koos ervoor om naar de 
ambachtsschool te gaan in plaats van naar de mulo. Hij ging 
al snel werken in de bol.M', ging op karwei door Nederland en 
Duitsland en werkte bij verschillende aannemers in de regio als 
timmerman. 

In 1963 ontmoette hij Elly Steghuis. Na 5 jaar verkering zijn zij 
getrol.M'd. Hun kerkelijk huwelijk werd in de Heilige Antonius 
kerk te Oldenzaal voltrokken op 27 december 1968. In 1969 
vertrokken ze als jong gehuwd stel naar Canada, twee van zijn 
broers achterna. Daar werkte hij in de winter in de bouw en 
tijdens de zomer in het bedrijf van zijn broer in de tuinaanleg. 
Na vijf mooie jaren in Canada maakte het overlijden van zijn 
schoonmoeder dat zij teruggingen naar Nederland. Kort na 
terugkomst bleek Elly in blijde verwachting te zijn van lion, 
tweeënhalf jaar later gevolgd door hun tweede zoon Tom. Tot 
1982 woonden ze in Oldenzaal en droegen ze zorg voor zijn 
schoonvader waarna zij naar Losser vemuisden. Tonny was een 
man van weinig woorden. Hij was rustig, bescheiden, integer, 
een harde werker en een man van zijn woord. 

Als je hem goed kende, ontdekte je ook zijn ondeugende kant 
en onverwachte humor. Tonny liet mensen in hun waarde. Hij 
vond het belangrijk dat zijn kinderen, net als hij, hun eigen 
weg volgden en eigen keuzes maakten. Tonny stond altijd voor 
iedereen klaar. Hij gaf zonder moeite en had meer moeite 
met vragen en ontvangen. Hij kon intens genieten van de 
kleine dingen. De natuur, lekker eten en vakanties. Zijn gezin 
was hem erg dierbaar. 

Drie jaar geleden kreeg Tonny het verschrikkelijke nieuws dat 
hij ongeneeslijk ziek was. Het was een ziekteperiode 
gekenmerkt door wilskracht en levenslust. Samen met de 
mensen die hem dierbaar waren, heeft hij nog veel mooie 
gebeurtenissen mogen meemaken. Tonny sprak vaak uit hoe 
dankbaar hij daarvoor was. Tijdens de vakantie naar Madeira, 
ter gelegenheid van zijn 40-jarig huwelijk en 65.,. verjaardag, 
zag je hem intens genieten. De vele weekendtripjes waren van 
onschatbare waarde. Het huwelijk van zijn oudste zoon en de 
geboorte van zijn kleindochter Lisa vervulden hem met trots. 
Het maakte ook dat hij zichtbaar gevoeliger werd. Afgelopen 
zomer is hij zelfs nog naar Oostenrijk geweest, naar zijn 
vertrouwde stekkie. Het was goed zo. 

Tonny, mijn lieve man, onze sterke vader en trotse opa, 
bedankt voor alles wat je tijdens jouw leven voor ons gedaan 
en betekend hebt. Je laat ons achter met veel verdriet maar 
ook veel mooie herinneringen. 

Wij staan niet altijd stil bij het woord samen 
Maar het is een groot gemis, als samen uit je leven is 

Alle steun en medeleven tijdens zijn ziekte en na het 
overlijden van Tonny hebben ons goedgedaan en getroost. 
Wij betuigen jullie hiervoor onze oprechte dank. 

Elly 
Lion & Yke 
Lisa 
Torn & Barbara 




