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Hij werd geboren te Denekamp op 15 juni 1992. 
Na een kort ziekbed en voorzien van het H. Sa
crament der Zieken overleed hij op 21 april 1993 
in "Ziekenzorg" te Enschede. We hebben op 24 
april 1993 afscheid van hem genomen tijdens de 
Uitvaartplechtigheid in de H. Nicolaaskerk te De
nekamp, waarna we hem te rusten hebben ge
legd op de r.k. begraafplaats aldaar. 

Afscheid nemen van deze lieve man en vader 
valt zwaar, maar tegelijkertijd gedenken we in 
dankbaarheid alles wat hij voor ons heeft bete
kend. Zijn leven stond ten dienste van zijn gezin, 
zijn vrouw Riek en zijn zonen Paul en Frans. Hij 
was graag onder de mensen, had een groot ge
voel voor humor en als fietshersteller repareerde 
hij met toewijding de f ietsen van vele Denekam
pers die aan zijn zorg werden toevertrouwd. 
Met zijn vrouw Riek, met wie hij trouwde op 31 
januari 1953, had hij een gelukkig huwelijksle
ven. In januari van dit jaar vierden we in dank
baarheid het veertig-jarig huwelijksjubileum. 
"Veertig jaren samen op weg betekent steeds 

weer samen leven en samen sterven" ,zo klon
ken de woorden van de eerste lezing tijdens de 
Eucharistieviering op 1 februari van dit jaar. Sa
men maak je de momenten van verdriet en 
vreugde door. Je kunt door dik en dun trouw zijn 
aan elkaar, als je begrijpt dat je door moeilijkhe
den en twijfels heen kunt groeien aan elkaar. 
Deze levensinstelling gaf ook de kracht om sa
men de kwaadaardige ziekte te dragen die het le
ven van Toon ging bedreigen. Toon wilde graag 
bij ons blijven en hij heeft gevochten zolang het 
kon, maar deze strijd was niet te winnen. Om:. 
ringd door de zorg van zijn dierbaren heeft hij 
zijn geest teruggeven aan zijn Schepper. 
Toon was een gelovig mens en vanuit dat geloof 
leefde hij als een rechtvaardig en goed mens. 
Vanuit dat gelovige vertrouwen bidden we voor 
deze lieve man en vader dat hij geborgen mag 
zijn in de handen van de Levende God .~n dat H~j 
met kracht en sterkte hen die achterblijven nabij 
wil zijn. We danken Toon voor alle goeds en vra
gen elkaar hem te bewaren in ons gebed en goe
de herinneringen. 
Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor uw deelneming, ondervonden na het over
lijden van mijn lieve man en onze zorgzame va
der, betuigen wij U onze oprechte dank. 
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