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Dankbare herinnering aan 

Anton Antonius Hubertus Raaijmakers 

echtgenoot van 

Ida de Wijs 

Hij werd geboren te 's-Hertogenbosch 
op 1 september 1915 en overleed aldaar 

op 24 februari 1989 na de Laatste Zalving 
ontvangen te hebben. 

De Afscheidsdienst vond plaats op 28 februari 
in de parochiekerk O.L. Vrouw van 

Altijddurende Bijstand. 
Hij ligt begraven op het r.k. kerkhof 

te Orthen. 

In blijde dankbaarheid voor alles wat hij voor ons 
gedaan heeft. maar tevens met groot verdriet nemen 
we afscheid van mijn lieve man. onze goede vader en 
opa. die 7 3 jaar oud van ons is heengegaan. 
We wllen hem erg missen. Want hij is altijd heel 
goed voor ons geweest. 
Samen hebben we meer dan 50 jaar lief en leed 
gedeeld. 

Hii was ook een meelevende vader voor Tonny en 
Pléun. Dinie en Gerard. Ton ~n Dinie. Hert in het 
bijzonder was hij een lieve opa voor Peter. Monique. 
Marco. Yvonne. Sharon en Brian. 
Zijn kinderen en kleinkinderen betekenden alles 
voor hem. 
In hem verliezen we een zorgzame. eerlijk. oprechte 
man. Aan ruzie maken had hij een hekel. Als hij wel 
eens uit zijn slof schoot. was hij het weer zo \'erge
ten. 
Hij hield van mensen en maakte graag kontakt. 
praatzaam van aard als hij was. 
Het liefst was hij in de natuur. Hij was een echte 
buitenmens. 40 jaar lang - tot zijn zeventigste · 
fietste hij iedere dag door het bos naar kasteel Sta
pelen en Huize Lindenlust te Boxtel. waar men 
graag met hem te doen had. 
Vooral vogels hadden zijn speciale aandacht. 
De laatste tien dagen verbleef hij in het Groot Zie· 
kengasthuis. We zijn blij dat hij vredig is ingeslapen 
en dat hem verder leed bespaard is gebleven. 
Moge hij nu gelukkig zijn bij God. \Ve wensen hem 
van harte alle rust en vrede toe. Hij heeft het ten 
zeerste verdiend. 

Maria. Zoete Moeder van Den Bosch. wees zijn 
voorspreekster. 

Voor Uw belangstelling en medeleven na het overlij
den van onze lieve vader. schoonvader en opa betui
gen wij U onze oprechte dank. 

1. Raaijmakers-de Wijs 
Kinderen en Kleinkinderen 


