


Met liefde en dankbaarheid 
denken wij terug aan 

-Toni- Antonius Johannes 
te Poele 

Papa werd geboren op 10 augustus 1925 te 
Beltrum. Als enige zoon tussen zeven zusjes 
bleef hij thuis op 't ouderlijk huis wonen en 
trouwde hij op 28 oktober 1952 met Marie 
Mentink. 
Samen waren ze erg gelukkig en werden hen 
zeven kinderen gegeven; vijf meisjes en twee 
jongens. Het waren mooie jaren en samen met 
Moe werkte hij hard voor z'n gezin. 
Papa was 'n man van eenvoud, hij had een 
sterk geloof en vertrouwde op God en Moeder 
Maria. 
De boerderij en al z'n vrîjheid waren z'n lust en 
z'n leven. Ook de belangen van de boeren had
den altijd zijn interesse, hij was vooruitstrevend 
en altijd in voor nieuwe ontwikkelingen. 
Daarnaast had hij ook 'n brede belangstelling 
voor de natuur; de bomenwal bij huis, de vo
gels en de planten: hij wilde zich er altijd voor 
inzetten. 
Moeilijk viel 't hem wel, toen hij al jong ziek 
werd, maar hij klaagde nooit. Toch bleef hij al 
die tijd belangstellend voor alles en iedereen 
om hem heen. 

Zo wenste hij ons dan ook altijd met onze ver
jaardagen óók een goede gezondheid toe. 
Zijn passie was schrijven, om zo niets te verge
ten, maar ook om dit alles vast te leggen. 
Ook voor de kleinkinderen was hij 'n bezorgde, 
zeer attente en geïnteresseerde Opa met 
steeds weer 'n luisterend oor voor hetgeen 
waar ze mee bezig waren. 
Op 7 april 2001 heeft Papa zijn welverdiende 
rust gekregen en wij zorgen nu goed voor 
Moe, waar hij altijd zo bezorgd om was. 
Wij hebben afscheid van hem genomen op 
11 april d.a.v. tijdens de Eucharistieviering in de 
parochiekerk O.L. Vrouw Tenhemelopneming 
te Beltrum, waarna wij hem ten ruste hebben 
gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar. 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw medeleven en belangstelling bij het 
overlijden van mijn man, onze papa en Opa be
tuigen wij U onze oprechte dank. 

M.H. te Poele-Mentink 
kinderen en kleinkinderen. 


