
Ter dankbare herinnering aan 
Antonius Jacobus Teunisse 

Geboren te Eindhoven op 9 augustus 1927, 
gestorven te Eindhoven op 23 januari 1980, 
na voorzien te zijn van de laatste sacra
menten en begraven op het Kerkhof van 
de St. Clemens parochie te Gerwen op 

26 januari 1980. 
Toon werd geboren te Eindhoven, maar 
heeft vanaf 1930 in Gerwen gewoond. Hij 
bracht er zijn jeugd door en toen hij wat 
groter werd, ging hij meehelpen op de 
boerderij en werkte op het land in de 
vrije natuur. Toon was zeker geen "stads
mens" en zou in <le stad nooit hebben 
kunnen wennen. Hij hield van de natuur 
en hij had gelijk, want wat is er eigenlijk 
mooier dan de ongerepte natuur, waarin 
alles overvloedig groeit en bloeit en dan 
sterft, om in het voorjaar weer opnieuw 
uit te schieten. Mischien heeft Toon zeer 
veel van de natuur geleerd, meer dan wij 
weten: Het kwistige en het overvloedige 
in de natuur, maar ook het onvermijdelij· 
ke, namelijk, dat alles wat leeft, ook eens 
zal sterven en vergaan. Toon hield ook 
zeer veel van dieren en rond het huis vond 
je altijd verschillende dieren, die Toon een 
warm en goed hart toedroeg. Hij hield ook 
veel van mensen, hij had vele vrienden 
en hoe kon het ook anders, want hij was 

zeer gastvrij, altijd opgewekt en gul van 
aard zoals ook de natuur is. Hij hield van 
zijn broers en zusters en familie. Op 
Nieuwjaarsdag waren zij nog allen bij el
kaar geweest in het ouderlijk huis en zeer 
gezell:g de dag doorgebracht. Wij hadden 
toen zeker niet gedacht, dat dit de laatste 
keer zou zijn, dat wij bij elkaar zouden zijn 
Zelf wist hij wel, dat hij zou sterven, want 
die les had hij ook van de natuur geleerd 
en aanvaard. Hij werd nog naar het zie
kenhuis gebracht, maar wat de dokters 
ook probeerden, zij konden hem niet meer 
helpen. In de avond van 22 januari is Toon 
nog voorzien van de Laatste Sacramenten 
en in de vroege ochtend van 23 januari is 
hij rustig gestorven en van ons heenga. 
gaan. Zijn broers en zusters en andere 
familieleden zullen hem missen. Er is weer 
een lege plaats meer in de familie. Nog 
maar acht maanden is het geleden, dat 
zij hun moe<ler hebben moeten afgeven. 
Maar een ding weten wij zeker: Toon is 
voor vele mensen zeer gastvrij geweest. 
Moge de goede God nu op Zijn beurt 
gastvrij zijn voor Toon. 
Hartelijk dank voor Uw medeleven en be. 
langstell ing bij overlijden, uitvaart en be
grafenis van onze dierbare broer, zwager 
en oom Kinderen Teunisse 
Gerwen, 26 januari 1980. 




