
Theodorus Louis Alphonsus 
Monsma 

Geboren te Amsterdam "P 31-12-1904. 
Sinds 2-11-1975 weduwnaar van 

Petronella Johanna ten Bos. 
Gesterkt door het H.Sacrament der 
zieken, in de Vrede van Christus 

overleden in het Dr.Ariênstehuis te 
Glanerbrug op 18-9-1992. 

t 
Onze goede vader en opa kon terug
zien op een welbesteed leven. 
Met hart en ziel heeft hij zich ingezet 
voor zijn gezin, bijzonder ook voor 
onze moeder en oma in de vele jaren 
dat zij ziek was. 
In het onderhouden van familie-kon
takten was hij trouw, en attent voor 
iedereen, bleef hij boven alles vol 
belangstelling voor zijn kinderen en 
kleinkinderen. 
Het grootste deel van zijn leven was 
hij aktief in de meubelbranche, vooral 
als bedrijfsleider bij de fa. Platvoet. 
Bijzonder verdienstelijk maakte hij 
zich ooi< voor de Kerk op dekenaal 
en parochieël gebied. Vele jaren was 
hij o.m. lid van de Vincentiusvereni
ging en penningmeester van het 

kerkbestuur. Als zodanig heeft hij een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de 
tot-stand-komlng van de St.Jankerk. 
In latere jaren gaf hij op plaatselijk, 
regionaal en landelijk niveau zijn 
beste krachten aan de K.B.O. en het 
L.O.B.B. 

Genietend van de kleine vreugden 
van "t leven, was hij In heel zijn doen 
en laten principieel bóven alles, zo
wel waar het geloof en Kerk, als waar 
het de rechten van medemensen be
trof, ook al veroorzaakte dat wel eens 
weerstanden. 
Maar het was vooral zijn geloof, dat 
hem in alles dreef. Vanuit dat geloof 
zag hij het sterven van dierbaren ook 
als een blijde aangelegenheid, omdat 
zij, zoals hij het noemde, nu 
"op hun bestemming" waren. 
Daarom danken wij U, Heer God, voor 
het voorbeeld dat onze vader en opa 
ons gaf en vertrouwen wij mét hem, 
dat hij nu voor eeuwig bij U "thuis" 
is gekomen. 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven 
en ter gedachtenis aan hem. 

Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkind. 


