


Een klein herinnering aan 

Antoon Lüneburg 
echtgenoot van 

Leis Lüneburg • Sonderen 

Hij werd geboren op 4 december 1923 te 
Amsterdam. Plotseling kwam hij te overlijden 
~n de middag van woensdag 27 januari 1999 
an het Streekziekenhuis Konin_9in Beatrix te 
Winterswijk. De eucharistie bij zijn uitvaart 
vierden wij op 1 februari 1999 in de pare· 
chiekerk van de H. Calixtus te Groenlo. In de 
ver.vacht1ng van de verrijzenis ten leven 
hebben wij hem daarna te ruste gelegd op 
het R.K kerkhof te Groenlo. 

Zijn overlijden kwam totaal onver.vacht en 
op een moment dat hij e1genli1k niet gemist kon 
worden. Veel van Zijn lijd besteedde hij aan 
zijn echtgenote Leis met wie hij het leven 
rl!1m 46 jaar had mogen delen . Omdat zij geen 
kinderen hadden, waren zij gewend om 
alles van helleven samen te delen. En vooral 
ook de laatste jaren had hij veel zorg om Leis 
en zorgde htj er voor dat het haar aan niets 
ontbrak. Hij ging met haar uit en reed met haar 
door Groenlo. Daarnaast hadden zij ook een 
goede band met zijn broer Henk en schoon· 
zus Nel in Deventer en zijn zus Betsie in 
Enschede. Vanuit Amsterdam waren zij in 
hun jonge jaren in het Oosten van het land 
beland. waar zij een toekomst opbouwden. 

Hij heeft in zijn leven hard gewerkt als 
textielarbeider en naderhand in de vlees
industrie. Hij was een goede man die in 
eenvoud zijn weg ging, zonder veel preten
ties, meelevend met hen die hij samen met 
Leis op zijn levensweg ontmoette. Zij waren 
gewend om hun leven op hun eigen wijze in 
te vullen en stelden het op prijs om hierin 
zoveel mogelijk hun eigen gang te kunnen 
gaan. Dankbaar waren zij voor de zorg en 
aandacht van hun petekind Lucia. Zo reef· 
den zij op diverse plekken in Groenlo, vooral 
ook vele jaren in hun bovenwoning aan de 
Keveld~rstraat. Omdat Leis met naar ge
zondheid aan het tobben kwam, waren zij 
gedwongen om naar een bejaardenwoning 
te gaan. Daar hadden zij het goed al bleef het 
Centrum trekken. En toen was daar ineens 
zijn plotselinge dood. Wij geven hem uit 
handen en reiken hem over in Gods hand, in 
het vertrouwen dat zijn leven goed is ge
weest. juist ook door zijn eenvoud van 
leven. vooral ook door zijn zorg voor leis. 
Moge hij thuis zijn bij God onze Vader en 
rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en meeleven na het 
overlijden van Antoon zeggen wij u hartelijk 
dank. 
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