
Ter herinnering aan 

Herman Tönis 
* 7 april 1941 t 8 september 2008 



Herman werd op 7 april 1941 in Losser geboren als helft 
van een tweeling. Het was een ondeugend jochie, een echte 
dondersteen. Hij groeide op in een hecht gezin. 

Na het behalen van zijn HTS diploma ging hij bij Stork Ketels 
werken. Hier begon hij in de tekenkamer en ontwikkelde hij 
zich tot Chief Engineer Mechanica! Design. Zijn werll was 
zijn passie. Hij ging er soms zo in op, dat hij door zijn dochters 
werd aangesproken als "verstrooide professor". Op 62-
jarige leeftijd mocht hij gaan genieten van zijn VUT. 

Herman ontmoette Willy toen hij 19 was. Zij was de ware 
voor hem. Hij trouwde met haar op 15 maart 1968. Eerder dit 
jaar vierden zij hun 40-jarig huwelijk. Hij was dol op zijn twee 
dochters en bouwde een hechte band met hen op. We 
hadden een fijn gezin. 

Niet verwacht ooit opa te worden, werd in 2005 zijn eerste 
kleinkind, Duncan geboren. Dolgelukkig was hij met zijn 
"kleine kealke". Later dat jaar sloeg het noodlot toe. Een 
zwaar auto-ongeval bracht bijna een einde aan het gevoel 
van geluk. Een zware tijd volgde, die samen met het herstel 
van Willy en de geboorte van zijn tweede kleinkind Lynn weer 
een positieve en vrolijke impuls kreeg. Zijn laatste jaren 
stonden vooral in het teken van zijn lieve en zorgzame aard. 
Hij was de steun en toeverlaat van Willy, de rots in de branding 
voor zijn dochters en schoonzoons en de perfecte opa voor 
zijn kleinkinderen. 

Herman was een man met gouden handen. Schilderen, 
klussen of tuinieren: hij maakte er altijd iets moois van. Hij kon 
je ontroeren met zijn prachtige tenor stem. Hij was een fanatiek 
sportman. Volleybal, tennis, biljart, hij gaf zich helemaaLHij 
genoot van de natuur, vond het heerlijk om te vissen, wandelen 
en fietsen. 
Herman was een lieve, wijze man vol humor, broodnuchter 
en zeer bescheiden. 

Het valt ons zwaar te accepteren dat je op 8 september uit ons 
leven werd weggerukt. Het was wel de manier van sterven 
die je jeze~ toewenste, plotseling en pijnloos, maar we weten 
zeker dat je een veel later jaartal in gedachten had. 
Oh Herman, wat moeten we zonder jou? We houden zo 
zielsveel van je en missen je zo verschrikkelijk. Het zal 
nooit meer zijn zoals het was. 
Maar de vele warme en fijne herinneringen verzachten 
onze smart. 
Je bent voorgoed uit ons midden, maar nooit uit ons hart. 


