


Nooit vragend, nooit klagend. 
Altijd je pijn in stilte dragend. 

Je handen hebben voor ons gewerkt. 
Flink was jij je hele leven. 

Moedig ben je tot het einde gebleven. 

Leo Marinus Oonk 

31 mei 1929 7 april 2002 

Leo woonde sinds zijn 5' jaar aan de 
Voortmansweg en daar is hij ook gestor
ven. In 1960 trouwde hij met Jo Egberink. 
Samen kregen ze 3 kinderen en 8 kleinkin
deren. 
Hij werkte van 1945 tot 1980 b ij 
Machinefabriek De Bruijn tot zijn rug 
slechter werd. De laatste jaren werkte hij 
bij de OCW. 
De moestuin en werken in zijn schuur 
waren zijn hobby's. Daar was hij uren te 
vinden. Alles wat hij maakte moest perfect 
zijn. In zijn tuin kreeg onkruid geen kans. 
Van huis uit was hij gelovig. Elke zondag 
ging hij naar de kerk. Jaren lang was hij 
collectant in de Heilig Geest kerk en 22 
jaar lid van het Pax Christi koor. 
Hij was een familiemens. Kinderen en 

kleinkinderen waren erg belangrijk voor 
hem. Met een bezoek deed je hem veel 
plezier. 
De laatste jaren waren moeilijk: slechte 
rug, fabrieksdoofheid, reuma, hartfalen. 
Maar hij klaagde nooit. Hij vond het alleen 
erg dat hij niet meer in zijn moestuin kon 
werken. Als laatste wilde hij toch, ondanks 
zijn reuma, poppenhuizen maken voor zijn 
kleindochters. 
Leo was stipt en getrouw. Een man van 
weinig woorden, sober, bescheiden. Wilde 
niemand tot last zijn. Paste zich altijd aan. 

Wij zijn blij dat we aan papa's laatste wens 
om thuis te sterven hebben kunnen vol
doen, mede dankzij het ziekenhuis en de 
Thuiszorg. 
Hij is rustig ingeslapen met mama en ons 
kinderen om hem heen. Voor hem zijn wij 
blij dat hij van zijn lijden is verlost. 

Hiermee willen wij U danken voor alle aan
dacht en steun die hij en wij hebben gekre
gen. 

Jo, kinderen en kleinkinderen 


