
t 
Ter dankbare herinnering aan 

Anton Pouwels 

echtgenoot van Ans Be11en 

Hij werd geboren op 2 iuni t 935 te Almelo. 
Na het Sacrament der Zieken ontvangen te 

hebben 1s hij op 10 januari 1999 op 
63-jarige leeftijd overleden Met de viering van 
de Eucharistie hebben we afscheid genomen 

op 14 januari. waarna we hem begraven 
hebben op het R K. kerkhof 

te Hengelo. 

Anton was de jongste in een gezin van elf kin
deren. Zijn moeder moest hij al vanaf z11n tien
de jaar missen. Na ons trouwen op 26 januari 
1961 zijn we 1n het ouderlijke huis in Almelo 
gaan wonen. Eind 1962 zi1n we naar Hengelo 
verhuisd. waar we altijd met plezier gewoond 
hebben. 
Samen hebben we vier kinderen gekregen en 
inmiddels ook twee kleinkinderen. Hij was erg 
gek op zijn kinderen maar heel principieel met 
regels en zelfs bij zijn kleinkinderen was hij erg 
consequent. 

Anton had graag timmerman willen worden. 
maar door omstandigheden kwam hij op kan
toor terecht. Toch heeft hij altijd met veel ple
zier dit beroep uitgeoefend. Klussen werd toen 
zijn grootste hobby. Daarnaast hield hij ook 
van het kweken van bloemen en heeft hij ver
schillende volières gehad. Vakantie vieren was 
nooit zo aan de orde, maar toen we éen keer 
naar Oostenrijk waren geweest had hij de 
smaak van vakantie vieren te pakken en een
maal in de VUT kregen we ook meer tijd voor 
onze fietstochten. Tijdens zijn ziekte kon hij 
enorm genieten van de wandelingen. die we 
bijna dagelijks maakten. We kunnen ons niet 
voorstellen hoe deze ziekte een lichaam 1n 
korte tijd zo kan slopen. toch heeft h11 nooit de 
moed laten zakken. 

Anton, bedankt voor de mooie jaren die we 
samen hebben gehad. 
Papa, bedankt dat je voor ons zo'n zorgzame 
en lieve vader bent geweest. 
Opa, we hebben je maar zo kort mogen 
kennen. 

Wij bedanken iedereen, die met ons heeft 
meegeleefd tijdens zijn ziekte en na het overlij· 
den van mijn man, onze vader en opa. 

Mede namens kinderen en kleinkinderen: 
Ans Pouwels - Be1jen 


