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Een dankbare herinnering aan 

TOON KOK 

echtgenoot van 

BERTHA HUTTENHUIS 

Hij werd op 30 juli 1917 in Losser geboren. Op 16 
december 1993 overleed hij in het verpleeghuis 
Oldenhove in Losser. We hebben hem op 20 de
cember, na een Uitvaartviering in de St. Marti
nuskerk, naar het crematorium te Usselo bege
leid. 

Nu w ij afscheid moeten nemen van deze lieve 
man, van vader en opa, willen wij hem dankbaar 
in herinnering houden zoals hij geleefd heeft. 
Zo groeide hij op in een groot gezin, waar hij met 
recht "broer" genoemd werd. Zo betrokken en 
zorgzaam was hij voor anderen. 
Ook voor zijn gezin stond hij altijd klaar. Hij heeft 

heel hard gewerkt zijn hele leven lang en hij had 
altijd oog en oor voor de problemen van ande
ren . Toch was zijn karakter niet alt ijd even ge
makkelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving. 
Hij was gek met zijn vrouw, zijn kinderen en later 
zijn kleinkinderen . Ook vertelde hij graag over 
vroeger, wat hij allemaal had meegemaakt. 
Hij was ook humoristisch van aard. 
·Ook hield hij van lezen en hij interesseerde zich 
voor zeer veel zaken. Zo hield hij ook van klassie
ke muziek. 
Hij leefde vanuit een diep geloof, dat hij van huis 
uit had meegekreçien. 
De laatste jaren had hij te kampen met een zwak
ker wordende gezondheid . Dat kon hij maar 
moelijk accepteren, zeker toen hij niet meer pra
ten kon . En ook mama heeft er veel verdriet van 
gehad. Liefdevol verzorgde ze hem thuis zolang 
het kon. De laatste anderhalf jaar moest ze dit 
overlaten aan anderen. In huize Oldenhove werd 
hij dan ook goed verzorgd. 
We gunnen hem nu de rust en de vrede bij God. 
Lieve man, vader en opa bedankt voor alles. 
Rust in vrede! 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven, be
toond tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa. 
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Kinderen en kleinkinderen 


