
Ik heb overal vrede mee 



Om dankbaar terug te denken 

Tonny Mos 

echtgenoot van Annie Mos - Droste 

Tonny werd geboren m Enschede op 
6 februan 1928. Gesterkt door het Sacrament van de 

Zieken is hij op 1 e Kerstdag 1997 m het bijzijn van 
ZJjn vrouw en kinderen rustig 

ingeslapen. Na de Uitvaartdienst in de Mariakerk op 
30 december 1997 vond de 

crematieplechtigheid plaats te Usselo. Op een later te 
bepalen t11dstip zal zijn um worden 

begraven op de Westerbegraafplaats. 

Tonny bracht zijn jeugd door aan de Ledeboerstraat, 
samen met zijn ouders en zijn drie broers In apnl 
1961 trouwde h11 met Annie. Zijn kregen twee doch
ters: Astrid en Irene. 
Tonny was een integer mens met een groot verant
woordelijkheidsgevoel. Hij was zeer trouw aan de din
gen die hij deed Zo was hij 43 jaar verbonden aan de 
AMRO-bank en ruim 28 jaar aan het Talenpracticum. 
Al die tijd ging hij fluitend naar zijn werk en kwam flui
tend terug. Met diegenen die het minder goed had
den, was hij zeer begaan. Er Is nauwelijks een liefda
digheidsinstelling te vinden waaraan hij niet heelt ge· 
geven. 
Tonny was erg precies, soms tot in het overdrevene. 

Oude kranten lagen in keurige stapels 1n de schuur, 
zijn borrelglaasje moest netjes midden op het viltje 
staan. 
Zijn grote trots waren zijn kinderen en-later-zijn klein
kinderen: Jard en Hidde. Hij genoot ervan om samen 
dingen te doen: vakanties, uit eten gaan of een dag1e 
naar de dierentuin. 
Hij steunde ons altijd, niet eens zozeer met woorden. 
maar vooral met daden. 
Toen zijn ziekte zich openbaarde stond h1J nog mid
den in het leven. Dat maakte het voor hem en voor 
ons zo onbegrijpelijk. Toch bleven z11n gedachten ook 
bij ons. De dag voordat hij de eerste keer m het Zie
kenhuis werd opgenomen, kocht hij voor Annie nog 
een grote bos rozen. Op het nachtkastje naast zijn 
bed stond een foto van de kleinkinderen. 
Al snel bleek dat de tijd die hem nog restte nog maar 
kort was. Té kort om datgene af te maken wat hij wil
de afmaken. Dat heelt hem veel pijn gedaan 
Ondanks het vele verdriet dat we hadden. hebben we 
op een onvergetelijke manier afscheid van elkaar 
kunnen nemen. 

Tonny, papa. opa, bedankt voor alles! 

Annie 
Astrid 
Irene en Henk 

Jard, Hidde 

Wij willen iedereen die tijdens de ziekte en na het 
overlijden van Tonny blijk heelt gegeven van liefde, 
medeleven en belangstelling van harte bedanken. 


