
Dankbaar gedenken wij 

ANTONIUS BERNARDUS 
PLATVOET 

echtgenoot van 
Johanna Gesina Grönefeld. 

Hij werd geboren In Oldenzaal op 
7 februari 1917. - Plotseling is hij 

gestorven op 20 januari 1990. 
Biddend hebben wij afscheid van hem 
genomen in de St.Plechelmusbasiliek 
op 24 januari en hem daarna te rusten 

gelegd op de begraafplaats in 
Oldenzaal. 

t 
Zijn plotselinge dood heeft ons over
vallen en diep geschokt en het is zo 
vreemd en onwerkelijk dat hij niet 
meer in ons midden is.Want hij was 
er op een heel eigen wijze: beschei
den maar heel erg zorgzaam en ver
vuld van een groot verantwoordelijk· 
heidsbesef. - Vanuit die achtergrond 
heeft hij ook altijd als zelfstandig 
broodbezorger gewerkt voor zijn 
gezin. Hij heeft het daarbij niet ge
makkelijk gehad en omdat zijn knieên 
niet meer wilden moest hij al vroeg
tijdig. 56 jaar oud, daarmee stoppen. 

Hij was een hele fijne man en vader, 
rustig, bescheiden en vooral niet veel
eisend. Hij stond voor Iedereen klaar 
en vroeg weinig of niets voor zich 
zelf. Met al ons lief en leed konden 
wij , zijn vrouw en kinderen, bij hem 
altijd een luisterend oor vinden, of 'n 
goede raad, een wijs advies en waar 
nodig een helpende hand. En daarbij 
respecteerde hij steeds Ieders vrijheid 
want zijn opmerkingen hadden altijd 
het goede met je voor, maar de be
slissing en verantwoordelijkheid liet 
hij bij jezelf. Dat alles, die levenshou
ding heeft hij ook steeds op zijn kin
deren willen overbrengen. 

Zijn zes kleinkinderen waren zijn 
lievelingen. Graag ging hij met hen 
wandelen en genoot intens van hen. 
Is dát niet geloven in het leven: er 
zelf van genieten en ook anderen het 
leven aangenaam maken. 

Zijn leven is bepaald niet over rozen 
gegaan, waarbij vooral het verlies van 
Jopie, als kleine jongen, hem moeite 
heeft gekost om dat te overwinnen en 
eigenlijk heeft hij dat heel zijn leven 
met zich meegedragen. Maar bij dat 
alles heeft hij altijd zijn steun ge
zocht en gevonden in zijn geloof. 

z.o.z. 



Want dat was hij: een diep gelovig 
mens, die zijn dagelijkse gebeden en 
zijn wekelijkse kerkbezoek nooit zou 
overslaan. 

Terugkijkend zeggen wij dat hij van 
zijn leven iets moois gemaakt heeft. 
Het spreekt ons aan en zal ons blijven 
aanspreken in de fijne herinneringen 
die we, ieder persoonlijk, aan hem be· 
waren en meenemen op onze verdere 
levensweg. 

Met pijn in het hart, maar ook met 
groot vertrouwen, geven wij zijn leven 
nu over in handen van God-die-liefde 
-is. Bij Hem zal hij mogen wonen voor 
altijd. 

Wij danken U voor uw medeleven en 
belangstelling. 

HUVSMAN 

Blijft liefdevol 
voor elkaar 
en vergeet 
mij niet. 


